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RESUMO 
 

 
A tese se propõe a analisar o cemitério como espaço de expressão e 
preservação da memória identitária do imigrante teuto no sul do Brasil, através 
da interpretação dos elementos simbólicos religiosos contidos nas lápides, bem 
como de sua estrutura espacial e organizacional. A pesquisa foi construída a 
partir de extensa revisão bibliográfica, da pesquisa de campo aos cemitérios 
localizados em comunidades de origem teuta no Rio Grande do Sul e nos 
cemitérios da Alemanha. O primeiro capítulo se ocupou com a definição de 
túmulo bem como a relação do indivíduo com a finitude e suas representações 
funerárias. O segundo apresenta o cemitério como local de memória e 
identidade, através do estudo das fontes de informação artísticas, sociais, 
culturais e ideológicas contidas nestes, de forma a identificar a construção de 
uma ou mais identidades culturais. O terceiro capítulo estabelece um quadro 
teórico sobre a construção do imaginário europeu sobre a morte e os 
cemitérios, e de que forma isso é representado materialmente nos túmulos, 
analisando as características religiosas católica e protestante expressas na 
simbologia cemiterial entre 1824, no início da imigração alemã para o Brasil,  
até 1930, período que marca o final destas expressões transculturais nos 
túmulos. Por fim, o último capítulo estabelece um estudo comparativo entre os 
cemitérios dos imigrantes teutos no sul do Brasil e dos cemitérios de seu país 
de origem, a Alemanha, buscando definir quais elementos simbólicos revelam a 
manutenção de uma identidade religiosa teuta expressa nos símbolos e nos 
epitáfios, de forma a analisar a construção de uma ou mais identidades  
culturais preservadas nos cemitérios teutos do Rio Grande do Sul. 

 
Palavras-chave: Cemitério, Preservação cultural, Identidade Cultural, 

Germanidade. 



ABSTRACT 
 

The dissertation proposes to analyze the cemetery as a space of expression 

and preservation of the German identity memory in southern Brazil, through the 

interpretation of religious symbolic elements contained on the tombstones as 

well as of their spatial and organizational structure. The research was built on 

extensive bibliographic review and on field research of the cemeteries localized 

in communities of German origin in Rio Grande do Sul and in the cemeteries of 

Germany. The first chapter occupies itself with the definition of tomb as well as 

with the relation of the individual with finitude and its funerary representations. 

The second chapter presents the cemetery as a place of memory and identity, 

through the study of sources of artistic, social, cultural and ideological 

information contained in these so as to identify the construction of one or more 

cultural identities. The third chapter establishes a theoretical framework about 

the construction of the European imagery about death and cemeteries and in 

what way this is represented materially on the tombs, analyzing the Catholic and 

Protestant religious characteristics expressed in cemetery symbology between 

1824, the beginning of the German immigration to Brazil, up to 1930, the period 

which marks the end of these trans-cultural expressions on the tombs. Finally, 

the last chapter establishes a comparative study between the cemeteries of the 

German immigrants in southern Brazil and the cemeteries of their country of 

origin, Germany, seeking to define which symbolic elements reveal the 

maintenance of a German religious identity expressed in the symbols and in the 

epitaphs so as to analyze the construction of one or more cultural identities 

preserved in the German cemeteries of Rio Grande do Sul. 

Keywords: Cemetery, cultural preservation, Cultural Identity, Germanism 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 01: Dólmen da Barrosa ...................................................................... 37 
FIGURA 02. Túmulo ricamente ornamentado com a simbologia cristã ............ 43 

FIGURA 03. Conjunto tumular com cruz e coroa de flores .............................. 43 

FIGURA 04. Ala central do cemitério da Santa Casa ....................................... 45 

FIGURA 05. Túmulos dos indigentes. .............................................................. 45 

FIGURA 06. Epitáfio em Túmulo do Cemitério Evangélico de Montenegro ..... 53 

FIGURA 07. Alegoria Cristã ............................................................................. 53 

FIGURA 08. Jazigo com frontão neoclássico. .................................................. 56 

FIGURA 09. Jazigos no formato de capela neogótica ...................................... 56 

FIGURA 10. Túmulo medieval. Catedral de Stralsund ..................................... 67 

FIGURA 11. Túmulo medieval. Catedral de Salisbury ..................................... 67 

FIGURA 12. Corredor do Cemitério Père-Lachaise ......................................... 72 

FIGURA 13. Pórtico do Cemitério Alemão de Salvador ................................... 78 

FIGURA 14. Túmulo no Cemitério Alemão de Salvador................................... 78 

FIGURA 15. Mapa da localização das paróquias das colônias alemãs no Rio 

Grande do Sul em 1924 ................................................................................... 86 

FIGURA 16. Periódico Deutsche Post .............................................................. 87 

FIGURA 17. Pórtico de entrada do Cemitério Alter St. – Matthäus .................. 91 

FIGURA 18. Corredor de acesso do Cemitério Altern Friedhof ........................ 91 

FIGURA 19. Jardinagem integrada ao conjunto tumular .................................. 92 

FIGURA 20. Jardinagem tumular ..................................................................... 92 

FIGURA 21. Pórtico de entrada do Memorial Martim Lutero –  Cemitério  

Parque .............................................................................................................. 92 

FIGURA 22. Jardinagem integrada ao conjunto tumular .................................. 93 

FIGURA 23. Jardinagem integrada ao túmulo.................................................. 93 

FIGURA 24. Foto panorâmica dos túmulos de pedra lapidar em  posição  

vertical .............................................................................................................. 94 

FIGURA 25. Foto panorâmica dos túmulos de maior variedade 

arquitetônica        .......... 95 

FIGURA 26. Foto panorâmica dos túmulos de pedra lapidar em  posição  

vertical .............................................................................................................. 95 

FIGURA 27. Cruz em granito ........................................................................... 97 

FIGURA 28. Cruz em ferro ............................................................................... 97 

FIGURA 29. Dupla cruz em basalto ................................................................. 97 

FIGURA 30. Cruz em ferro ............................................................................... 97 

FIGURA 31. Ramo de Palma e Cruz ............................................................... 98 

FIGURA 32. Âncora e Ramo de Palma ............................................................ 98 

FIGURA 33. Motivos Florais ............................................................................. 98 

FIGURA 34. Mãos-juntas . . 98 



FIGURA 35. Indicação de local de nascimento e falecimento do morto ......... 100 

FIGURA 36. Indicação de local de nascimento do morto ............................... 100 

FIGURA 37. Manutenção do sobrenome de solteira ...................................... 101 

FIGURA 38. Manutenção do sobrenome de solteira ...................................... 101 

FIGURA 39. Epitáfio de homenagem ao morto .............................................. 102 

FIGURA 40. Epitáfio de homenagem ao morto .............................................. 103 

FIGURA 41. Túmulo com epitáfio de aceitação da morte terrena e fé na vida 

eterna espiritual .............................................................................................. 104 



 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO                                

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 21 

1. A RELAÇÃO DO INDIVÍDUO COM A FINITUDE E SUAS 
REPRESENTAÇÕES FUNERÁRIAS      ..... 29 

 
1.1. – Morte e Finitude e Imaginário Funerário....; ........................................ 30 
1.2. Definição de Túmulo. ............................................................................ 36 
1.3 – O Luto e o Culto aos Mortos no Cemitério .......................................... 40 

 
2. O CEMITÉRIO COMO LOCAL DE MEMÓRIA E IDENTIDADE .................. 47 

 
2.1 Cemitérios como Fonte Histórica   de Preservação da Identidade 

Cultural.       ........... 48 
2.2 Representações Simbólicas e Artísticas nos Cemitérios........................ 51 
2.3 Representações simbólicas escritas: os epitáfios. ................................. 58 

 
3. EUROPA, BRASIL E MORTE: CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO 
RELIGIOSO/CULTURAL CEMITERIAL    .................63 

 
3.1. Igreja e Cemitério – O Mundo judaico-cristão e as Representações da 

Finitude nos Túmulos ....................................................................................... 63 
3.2 Identidade Religiosa Católica e Protestante nos Túmulos ..................... 73 
3.3 Enterramentos no Brasil Império: Católicos X Protestantes ................... 76 

 
4. CEMITÉRIOS TEUTO-BRASILEIROS NO RIO GRANDE DO SUL ............ 83 

 
4.1. Cemitérios Teutos-Brasileiros no Sul do Brasil: Análise e estudo 

comparativo entre os túmulos da Alemanha e das cidades de colonização teuta 
no RS. 84 

 
CONCLUSÃO ................................................................................................ 107 

 
REFERÊNCIAS .............................................................................................. 113 

 
ANEXOS ............................................................................................................ 121 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O título da tese “o que amamos, não esquecemos: um estudo teológico, 

identitário e cultural dos cemitérios teutos no sul do Brasil”1 sintetiza de que forma 

nossa tese se propõe a analisar o cemitério como espaço de expressão e preservação 

da memória identitária do imigrante teuto no sul do Brasil, através da interpretação dos 

elementos simbólicos religiosos contidos nas lápides, bem como de sua estrutura 

espacial e organizacional. 

O desenvolvimento dessa tese tem relação direta com o histórico de pesquisas 

já desenvolvidas pelo autor durante a graduação em História e no mestrado em História 

das Sociedades Ibero-Americanas, bem como nos anos que se seguiram após a defesa 

deste. Durante o período citado, a pesquisa cemiterial se intensificou na área histórico- 

cultural-artística, buscando dessa forma revelar a que ponto a arte tumular deve ser 

entendida como fonte histórica de preservação de identidades culturais através de seus 

estilos, ornamentos e epitáfios, tornando assim o cemitério museu ao céu aberto. 

Porém, no decorrer das pesquisas de campo, verificamos a necessidade de 

desenvolver um modelo de entendimento do significado dos cemitérios e sua relação 

com a expressão e manutenção de uma identidade religiosa, tanto individual como 

coletiva, pois, antes de tudo, os túmulos, seja no cemitério confessional como no 

cemitério laico, expressam o sentimento religioso (ou a sua falta) da comunidade no qual 

está inserido. 

Nesse sentido surgiu a necessidade de buscar o aporte e embasamento 

teológico que é essencial para realizar uma hermenêutica a respeito dessa relação entre 

o ser e sua última expressão de identidade. Só é possível entender a relação do ser com 

sua própria finitude através de uma interpretação que conjugue áreas das Ciências 

Humanas, mas essencialmente, através da Teologia, e o espaço que revela de  maneira 
 

1 
Epitáfio extraído de uma lápide no cemitério Luisen Friedhof III, em Berlim. Texto original: Was wir lieben, 

vergessen wir nicht. 
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clara essa relação é o local de seu destino final, o cemitério. A presença de uma 

simbologia religiosa, bem como sua ausência, indica de forma contundente a afinidade 

do sujeito com a expressão religiosa na qual este estava inserido. 

Refletir sobre as expressões religiosas nos túmulos é pensar sobre a nossa 

mortalidade. O teólogo inglês Douglas J. Davies remonta ao tema que percorre a história 

da cultura religiosa: a inevitabilidade da morte. Segundo ele, trata-se de um 

 
[...] tema que toca praticamente todos os aspectos da vida. O interesse inevitável 
que todos temos na morte [...] Este é infundido de emoção, quer seja a da 
experiência  do  luto  ou  da  sua  antecipação,  ou  da  ideia  da  nossa    própria 
mortalidade.

2
 

 
Os cemitérios preservam a identidade do indivíduo ou do grupo no qual este 

estava inserido, através das representações simbólicas expressas nas lápides, que 

variam conforme a localidade e espaço temporal de acordo com sua contextualização 

pertencente. Assim, se pode afirmar que tanto o cemitério quanto a lápide contêm 

histórias próprias, peculiaridades e características que os tornam objetos da preservação 

da memória e, nesse sentido, é monumento/ documento na acepção de Le Goff: 

 
A memória coletiva e a sua forma científica, a história, aplicam-se a dois tipos de 
materiais: os documentos e os monumentos. 

De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas 
uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento 
temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do 
passado e do tempo que passa, os historiadores. 
Estes materiais da memória podem apresentar-se sob duas formas principais: os 

monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador.
3

 

 
O cemitério como espaço físico e a lápide como objeto perpetuador de 

identidade formam o monumento enquanto a sua leitura e interpretação forma o 

documento. Assim, é possível realizar recortes locais e temporais no objeto de estudo 

proposto. De qualquer forma, fazer um recorte temporal não se revela tarefa fácil, uma 

vez que se pode abrir inúmeras problematizações possíveis, sendo que estudar 

cemitérios e as atitudes humanas ligadas às expressões funerárias nos remonta para 

uma História de longa duração. Braudel afirma que as estruturas históricas são 

dinâmicas e mutáveis, porém só é possível entende-las quando observamos através do 

olhar de longa duração. 

 
 
 

 

2 
DAVIES, Douglas. História da Morte: As diferentes atitudes do homem perante a morte. Lisboa:  

Teorema, 2009. p. 5. 
3 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 1994. p. 535. 
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A longa duração é a história interminável, durável das estruturas e grupos de 
estruturas. Para o historiador, uma estrutura não é somente arquitetura, 
montagem, é permanência e frequentemente mais que secular (o tempo é 
estrutura): essa grande personagem atravessa imensos espaços de tempo sem 
se alterar; se se deteriora nessa longa viagem, recompõe-se durante o  caminho, 
restabelece sua saúde, e, por fim, seus traços só se alteram lentamente.

4
 

 
Os cemitérios neste sentido apresentam continuidade, oferecendo assim um 

entendimento estrutural das expressões de identidade e religiosa de uma sociedade. 

Portanto, estes podem ser analisados através de recortes temporais, pois preservam, 

através das lápides, concepções constantes, duráveis e repetitivas. Percebe-se isso de 

forma clara ao evocar o imaginário funerário: quando instigados a pensar na imagem de 

uma lápide, imediatamente visualizamos uma cruz no chão ou uma estela erguida com 

os dizeres “aqui jaz fulano de tal”. 

A partir dessa premissa, focamos nossa tese no estudo nas representações 

tumulares cristãs encontradas nos cemitérios dos núcleos de imigração dos alemães, e 

de que forma revelam a preocupação em manter a identidade de seu local de origem, 

revelando através das simbologias diversos elementos que reforçam essa característica. 

Entendemos que a preocupação em preservar a cultura trazida pelos imigrantes teutos, 

bem como a manutenção de uma identidade teuto-brasileira pode ser definida num 

conceito,  o  da  germanidade.5    Não  é  nosso  objetivo  discutir  e/ou  propor        novas 

abordagens sobre os conceitos de etnia e germanidade do imigrante teuto no Brasil,  

mas sim de nos apropriarmos das definições já utilizadas pela historiografia para esse 

assunto. 

Sobre o emprego dos termos “alemão” e “Alemanha”, utilizamos a definição de 

Wachholz: 

[...] quando relacionados à época anterior à fundação do Império Alemão em 
1871, serão empregados para identificar o referido povo a partir de sua cultura 

e/ou sua pertença a um território alemão e não de sua pertença nacional.
6

 

 
Já os termos “protestante” e “protestantismo”, nos apropriamos da utilização que 

Pádua elaborou: 

 
[...] quer indicar que estamos nos referindo exclusivamente ao subgrupo restrito 
de protestantes  de  ascendência germânica e que tem  sua identidade  religiosa 

 
 
 
 

 

4 
BRAUDEL, Fernand. Escritos Sobre a História. São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 106. 

5 
Os conceitos de germanidade, etnia, teuto-brasileiro, e suas respectivas relações com as expressões 

funerárias são desenvolvidos no decorrer do capítulo 3 e, principalmente, no capítulo 4 da tese. 
6 
WACHHOLZ, Wilhelm. Atravessem e ajudem-nos. São Leopoldo: Sinodal, 2003. p. 29. 



24 
 

 
 
 

historicamente ligada à etnia de seus integrantes. [...] os dois termos não se 
referem a toda galáxia do protestantismo.

7
 

 
Não entraremos na análise das discussões acerca da identidade confessional 

entre as diferentes formas de protestantismos no Brasil Império e suas representações 

funerárias, pois isso levaria ao estudo das particularidades inseridas em cada região de 

imigração, cada cemitério confessional bem como da expressão simbólica individual na 

lápide, fugindo dessa forma ao tema proposto. 

O cemitério como fonte de pesquisa histórica, artística e cultural é tema já 

amplamente discutido através de publicações e seminários no continente europeu e na 

América do Norte. Trata-se de pesquisas realizadas não somente no âmbito acadêmico, 

mas principalmente por iniciativa de associações que visam divulgar e assim preservar 

esse patrimônio material. Podemos destacar a ASCE8, na Europa e a AGS9 nos Estados 

Unidos. 

No Brasil, a pesquisa sobre cemitérios como fonte de pesquisa avançou de 

forma significativa na primeira quinzena do século 21. Enquanto até o fim dos anos da 

década de 1990 havia poucas publicações sobre o tema, os últimos 15 anos revelaram 

uma gama de pesquisadores em diversas áreas do conhecimento que, no âmbito 

acadêmico e fora dele dedicam-se a estudar, divulgar e preservar os popularmente 

chamados Campos Santos10
 

 
 
 

 

7 
PÁDUA, Jorge Hage. Germanidade, Luteranismo e Catolicismo: uma reflexão acerca das relações de 

sobrevivência e dependência entre a religião e a cultura teuto-brasileira no Rio Grande do Sul. São 
Leopoldo: Edição do Autor, 2001. p. 18. 
8 

ASCE – Association Of Significat Cemiteries of Europe. Conforme enunciado em seu sítio de internet, a 
Associação dos Cemitérios Significativos na Europa (ASCE, em língua portuguesa) é a rede europeia  que 
compreende as organizações públicas e privadas que cuidam dos cemitérios considerados de importância 
histórica ou artística. É uma organização sem fins lucrativos e visam promover cemitérios europeus como 
uma parte fundamental do patrimônio da humanidade, através da sensibilização dos cidadãos europeus 
para a importância dos cemitérios. Disponível em: <http://www.significantcemeteries.org/> Acesso em 10 
maio 2015. 
9  

AGS - Association for Gravestone Studies. Fundada em 1977 nos Estados Unidos da América, a AGS 
(Associação para Estudos de Túmulos, em língua portuguesa) é uma organização sem fins lucrativos.  
Tem por missão promover a valorização do significado cultural de lápides e cemitérios através do seu 
estudo e preservação. Disponível em: <https://www.gravestonestudies.org/> Acesso em 20 abr. 2015. 
10 

Podemos destacar dois grupos significativos no Brasil que possuem esse propósito: A ABEC 
(Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais) – fundada na USP em 2004, reúne-se bienalmente para 
promover   o   debate   acadêmico   entre   seus   associados   e   comunidade   acadêmica,   com   caráter 
interdisciplinar, focando nas diversas áreas de pesquisa ligadas aos cemitérios e áreas afins. Mais 
informações podem ser conferidas no seu sítio de internet: http://abecbrasil.blogspot.com.br; O Genealogia 
RS, grupo de pesquisadores oriundos de diversas áreas do saber e por interessados em  geral em 
pesquisa genealógica focada na imigração alemã para o sul do Brasil. O grupo promove encontro 
periódicos para debater temas relacionados a genealogia e saídas de campo focadas no resgate 
documental de acervos ligados aos batismos, casamentos, óbitos entre outros, e principalmente, no 
resgate, documentação fotográfica e preservação de túmulos e cemitérios dos imigrantes teutos no sul  do 

http://www.significantcemeteries.org/
http://www.gravestonestudies.org/
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A pesquisa foi construída a partir de extensa revisão bibliográfica, da pesquisa 

de campo aos cemitérios localizados em comunidades de origem teuta no Rio Grande  

do Sul e nos cemitérios da Alemanha e da pesquisa bibliográfica e documental dos 

mapas migratórios do Rio Grande do Sul disponíveis na mapoteca do Ibero- 

Amerikanisches Institut em Berlim11. O referencial teórico-metodológico vai sendo 

delineado no decorrer dos capítulos da tese, na medida em que se estruturam os 

conceitos já citados. 

No decorrer da tese analisamos os túmulos em caráter qualitativo, selecionando 

apenas os elementos que não se repetem, buscando exemplificar por amostragem a 

representação de uma identidade cultural teuta protestante em uma determinada 

categoria de conjuntos tumulares, através da delimitação temporal proposta no projeto. 

Utilizou-se para tal fim a transcrição de epitáfios, catalogação de fotos, análise das 

simbologias contidas nas obras funerárias, e por fim delimitamos por amostragem as 

regiões estudadas no Rio Grande do Sul e da Alemanha.12
 

Os cemitérios selecionados para a construção da tese estão localizados 

espacialmente nas seguintes regiões do sul do país, no estado do Rio Grande do Sul: 

 Capital (Porto Alegre); 

 Serra Alemã. 

Na Alemanha, o levantamento foi realizado em cidades da região norte e 

noroeste do país, nos estados de Berlim, Mecklemburgo-Pomerânia, Schleswig-Holstein, 

Hamburgo e Bremen: 

 Berlim 

 Schwerin 

 Hamburgo 

 Strausund 

 Oldenburgo 

O espaço temporal delimitado para a tese (1824-1930) foi estabelecido a partir 

das pesquisas de campo realizadas pelo autor: em 1824, data do início da imigração 

alemã  para  o  Brasil,  até  1930,  período  que  marca  o  final  destas  expressões 

 
 

Brasil. Maiores informações podem ser obtidas no sítio de internet <http://www.genealogiars.com>. Acesso 
em: 18 out. 2014. 
11 

As pesquisas de campo e documental foram viabilizadas pelo Programa de Doutorado Sanduiche 
realizado na Freie Univeristät Berlin com o financiamento da CAPES. 
12 

Devido à pluralidade de assentamentos coloniais no Rio Grande do Sul, definimos a análise de forma 
geral, uma vez que não temos como objetivo realizar uma micro-história das particularidades de cada 
região e cemitério encontrados nas diferentes colônias alemãs. 

http://www.genealogiars.com/
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transculturais nos túmulos. Neste espaço temporal verificamos uma série de 

características próprias na construção de obras tumulares, devido à influência da 

germanidade, ligados aos primeiros 100 anos das levas de imigrantes alemães, 

principalmente os de confissão protestante. Constatamos no período já citado a 

preocupação com a preservação da identidade cultural e religiosa, através da 

manutenção da língua materna e das expressões artísticas do seu país de origem, 

contribuindo para a análise da preservação da memória identitária desta época. 

A presente tese foi estruturada a partir da construção de quatro capítulos, sendo 

eles divididos de acordo com o seu objetivo específico. 

O primeiro capítulo se ocupou com a definição de túmulo bem como a relação do 

indivíduo com a finitude e suas representações funerárias, focando na definição 

conceitual da morte e da finitude a fim de estabelecer um corpus que revele a ligação do 

imaginário funerário, os ritos de luto e culto à memória dos mortos através das 

expressões simbólicas contidas nos túmulos. 

O segundo apresenta o cemitério como local de memória e identidade, através 

do estudo das fontes de informação artísticas, sociais, culturais e ideológicas contidas 

nestes, de forma a identificar a construção de uma ou mais identidades culturais 

preservadas nos cemitérios, através da análise da iconografia e de seu significado 

artístico/antropológico/religioso e das representações escritas, a saber, os epitáfios, 

demonstrando que os cemitérios devem ser entendidos como fonte histórica de 

preservação dessa identidade cultural das sociedades, e também das diferenças 

culturais que reafirmam as identidades locais, muitas vezes ressaltando isso pela 

diferença. 

O terceiro capítulo estabelece um quadro teórico sobre a construção do 

imaginário europeu sobre a morte e os cemitérios, e de que forma isso é representado 

materialmente nos túmulos, analisando as características religiosas católica e 

protestante expressas na simbologia cemiterial, e de que forma esse imaginário se 

revelou na cultura funerária cristã, com o objetivo de evidenciar de que forma a  

influência religiosa europeia se manifestou nos enterramentos dos imigrantes teutos no 

Brasil, analisando os cemitérios no espaço temporal nas quais essas características 

religiosas encontram-se mais presentes nos túmulos: de 1824, como o início da 

imigração alemã para o Brasil, até 1930, período que marca o final destas expressões 

transculturais nos túmulos. 
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Por fim, o último capítulo estabelece um estudo comparativo entre os cemitérios 

dos imigrantes teutos no sul do Brasil e dos cemitérios de seu país de origem, a 

Alemanha, buscando definir quais elementos simbólicos revelam a manutenção de uma 

identidade religiosa teuta expressa nos símbolos e nos epitáfios, de forma a analisar a 

construção de uma ou mais identidades culturais preservadas nos cemitérios teutos do 

Rio Grande do Sul, e de que forma essas identidades foram mantidas e/ou 

transformadas em relação ao país de origem, e de que forma a comunidade teuto- 

protestante expressava essa simbologia, tendo em vista que até o Decreto n° 510, de 

1890, que finalmente secularizava os cemitérios brasileiros, as expressões não-católicas 

eram proibidas. 
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1. A   RELAÇÃO DO INDIVÍDUO COM A   FINITUDE E SUAS REPRESENTAÇÕES 

FUNERÁRIAS 

 
[...] enquanto nós somos, a morte não é, 

e quando esta chega, nós não somos. 
Epicuro – Carta a Meneceu 

 
 
 

No decorrer da história da humanidade, a preocupação com o significado da vida 

e nesse sentido, sua finitude, sempre foi tema presente.13 A partir do momento no qual a 

humanidade começou a revelar vestígios materiais que expressam sua consciência 

como ser cultural, começou também a demonstrar a preocupação com seus mortos. 

 
Bayard revela que os primeiros sepultamentos, na pré-história, surgiram a partir 

da necessidade de depositar o cadáver em algum lugar seguro, devido ao problema 

causado pela decomposição dos corpos, seja numa cova ou num processo de inumação 

natural, dentro de uma gruta ou caverna.14 No momento que inicia a preocupação em 

depositar os mortos em local específico, surge a sepultura, e esta é, de acordo com 

Morin, uma das maiores provas de humanização da espécie.15 E essa preocupação 

revela a crença na continuidade da vida, uma vez que nas ossadas também são 

encontrados pertences do cadáver, podendo justificar um uso pós-morte. 

 
Leroi-Gourhan reafirma: 

 

Há cerca de cem mil anos, viviam os Paleantropídeos e em particular, o homem 
de neanderthal (...) foi ele o autor das primeiras inumações conhecidas até a 
data. Finalmente, há cerca de trinta mil anos, aparece o homem atual, o homo 
sapiens, em relação ao qual (...) através da arte, provas de um pensamento de 

caráter religioso.
16

 

 
 

 
 

13 
Este tema foi trabalhado na dissertação de mestrado do autor de forma mais específica, a qual foi 

posteriormente publicada. ARAÚJO, Thiago Nicolau. Túmulos Celebrativos de Porto Alegre: múltiplos 
olhares sobre o espaço cemiterial (1889-1930). Porto Alegre; EDIPUCRS, 2008. 
14

BAYARD, Jean-Pierre. Sentido oculto dos ritos funerários. Morrer é morrer? São Paulo: Paulos, 1996.  p. 
41. 
15 

MORIN, Edgar. O Homem e a Morte. Rio de Janeiro: Imago, 1997. p. 23. 
16 

LEROI-GOURHAN, André. As Religiões da Pré-História. Lisboa: Edições 70, 2007. p.25. 
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Depositando ordenadamente ossos dos seus semelhantes numa caverna pré- 

histórica ou numa pirâmide, em um túmulo dentro da igreja ou dentro de uma gaveta de 

um cemitério para 20 mil pessoas, a espécie humana é a única no reino animal que 

pensa em oferecer um destino adequado aos seus restos mortais. O conjunto de 

sepulturas forma o que hoje entendemos por cemitério. Dessa forma, este capítulo  

busca analisar a relação entre a percepção da finitude humana, o imaginário funerário e 

o cemitério. 

 
 
 

1.1. – Morte e Finitude e Imaginário Funerário 

 

A morte foi e é objeto de estudo nas diversas áreas do saber, sendo analisada 

com maior intensidade pela teologia, antropologia e filosofia, que são as ciências que 

mais publicaram obras sobre o assunto. Para os estudiosos das Ciências da Vida, a 

morte é um problema que precisa ser cientificamente pesquisado e investigado, ligado 

diretamente ao fim da corporalidade do ser vivo, pois é o fim da existência material que 

faz parte do processo orgânico da vida e as possíveis transformações que essa 

corporalidade sofre da sua decomposição. Para as ciências humanas a morte  

representa  uma  análise  antes  de  tudo  comportamental,  tendo  em  vista  as reações 

humanas sobre o fenômeno bem como as implicações sociais e psicológicas que ela 

desperta.17
 

 
A concepção de que morrer é ruim está baseada num valor fundamental da 
civilização: a vida é um bem e a morte, correspondente à sua perda ou privação, 
e um mal. É um mal porque priva a humanidade de algo desejado, de um tempo 
que, se não fosse a morte, a pessoas continuaria vivendo. Por isso, a morte 
tende a ser sentida como uma perda, e uma perda lamentável. É ilusório 
acreditar  numa aceitação  ingênua  da  morte; a  vida  é importante demais para 
permitir negar que seu fim traz sofrimento.

18
 

 
Os rituais funerários, cultos religiosos e expressões artísticas sobre o significado 

da morte expressam suas marcas étnicas, culturais e temporais na lápide e na própria 

organização de seus campos santos. Desta forma pode-se dizer que diferentes sistemas 

de religião e de metafísica são respostas dadas, historicamente, à pergunta acerca do 

 
 

17 
HERTZ, Robert. A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death. In: Robben, 

Antonius C. G. M.(Org.). Death, Mourning, and Burial: a cross-cultural reader. Oxford: BlackwellPublishing, 
2004. p.213. 
18  

VERDADE, Marisa Moura. Ecologia mental da morte: a troca simbólica da alma com a morte. São 

Paulo: Casa do Psicólogo: FAPESP, 2006, p. 40. 
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sentido da vida, relacionado à experiência da morte, porque os seres humanos são os 

únicos que possuem consciência de sua finitude. Devido à complexidade da aceitação  

da própria finitude a ritualização das etapas que precedem e seguem à morte do 

indivíduo tem a função de preparar e confortar tanto o moribundo como àqueles que 

sobrevivem. Sendo assim torna-se importante destacar que o sentido deste jogo 

existencial do ser humano, na dualidade entre vida e morte, elabora-se e apresenta-se 

para os sobreviventes.19
 

 
Muitos estudos sobre os primórdios da civilização associam as primeiras 
angústias metafísicas dos seres humanos ao registro de sinais indicativos de 
cultos aos mortos. Alguns filósofos consideram a existência de algo no ser 
humano, que não se crê susceptível de destruição. Também consideram a 
crença  na  imortalidade,  numa  vida  após  a  morte,  como  reflexo  do    anseio 
humano por eternidade. 

20
 

 
A morte desperta a consciência da própria finitude, pois apesar de ser uma 

experiência individual, revela toda uma manifestação simbólica social, religiosa, política  

e de classe, conforme a cultura que o morto está inserido. Ela tem um papel de grande 

relevância nas sociedades. A maneira como uma sociedade se posiciona diante da  

morte e do morto tem um papel decisivo na constituição e na manutenção de sua própria 

identidade coletiva e, consequentemente, na formação de uma tradição cultural comum. 

Davies refere-se a essa noção da temporalidade da vida como “[...] consciência  pessoal 

da morte, uma expressão que descreve o momento ou o período em que o indivíduo 

adquire algum grau de conhecimento do facto de que também ele irá morrer”.21
 

Nesse sentido, o indivíduo entende que a morte faz parte da sua existência, uma 

vez que esta significa uma ruptura, mudança no seu estado de ser. O ser humano 

compreende que possui um tempo, porém, esse tempo não é ilimitado. A percepção 

desse fenômeno é manifestada como finitude, e, de acordo com Henriksen: 

 
[...] uma compreensão da finitude que sugere que ela tem a ver com muito mais 
do que a morte; é ao mesmo tempo algo que pode representar uma experiência 
de mudança de vida, algo que condiciona experiências concretas, e algo 
tacitamente implícita em  fenômenos específicos. [...]  na existência concreta,    a 

 
 
 
 
 

 

19 
CARNEIRO, Maristela. Construções Tumulares e Representações de Alteridade: Materialidade e 

Simbolismo no Cemitério Municipal São José, Ponta Grossa/Pr/Br, 1881-2011. Dissertação em Ciências 
Sociais Aplicadas, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para obtenção do título de Mestre 2012, 
165 p. 
20 

VERDADE, 2006. p. 36. 
21 

DAVIES, 2009, p. 26. 
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morte é um atestado à finitude - mas finitude não precisa estar conectado com a 
morte como tal.

22
 

 
Ao estudar os cemitérios, procuramos problematizar o lugar reservado aos 

mortos e pensar sobre os múltiplos olhares que os vivos fazem sobre este espaço, pois  

a transmissão das culturas bem como suas observações sobre as representações da 

morte reflete modos de pensar e de agir. Neste sentido, as palavras de Henrique Batista 

nos revelam os diferentes aspectos que podem ser analisados: 

 
Não existe um único modelo de apresentar a morte, pois as atitudes diante da 
finitude não são as mesmas. E tal não se dá nem mesmo entre os membros de 
uma mesma camada social, quanto mais entre grupos socialmente opostos. 

23
 

 
A análise das representações da morte nas obras funerárias nos leva à história 

da morte e da finitude. Davies afirma que “[...] a história da morte é, em grande medida, 

uma história em que as pessoas partilham uma crença em algum tipo de vida após a 

morte”.24 Assim, os elementos funerários revelam as expressões religiosas do indivíduo 

bem como da comunidade no qual estava inserido, seja num cemitério situado em um 

grande centro urbano bem como em um pequeno cemitério dentro da propriedade rural 

familiar. Neste sentido, Bellomo afirma que isso leva ao estudo das atitudes coletivas e a 

compreender as atitudes das sociedades em relação ao fim da vida, que atinge a todos, 

independente de classe, cultura e religião. Desse modo, o cemitério representa uma 

importante fonte de estudo da civilização e de mentalidades, pois “prolonga” a vida 

individual. 25
 

A necrópole não seria, portanto, a “cidade dos mortos”, mas sim a “cidade dos 

vivos e dos mortos”, pois expressa os sentimentos sociais que marcam determinadas 

culturas em determinados períodos de tempo, bem como o contexto histórico em que 

estão inseridas. Elias nos afirma que “é especialmente para as desconhecidas gerações 

 
 
 
 
 

 

22 
HENRIKSEN, Jan-Olav. Finitude and Theological Anthropology: na interdisciplinar exploration into 

theological dimensions of finitude. Leuven: Peeters, 2011. p. 103. “[...] an understanding of finitude that 
suggests that it has to do with far more than death; it is both something that can represent a life-changing 
experience, something that conditions concrete experiences, and something tacitly implied in specific 
phenomena.[...] In concrete existence, death is an attestation to finitude - but finitude need not to be 
connected with death as such.” (Tradução própria) 
23  

BATISTA, Henrique S. de Araújo. Assim na Morte como na Vida: arte e sociedade no Cemitério São 
João Batista (1866-1915). Fortaleza: Museu do Ceará/Secretaria da Cultura e Desporto, 2002. p.12. 
24 

DAVIES, 2009, p. 22. 
25

BELLOMO, Harry R. A Estatuária Funerária em Porto Alegre (1900 -1950). 1988. 204f. Dissertação 
(Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1988. p. 21. 
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futuras que aqueles que estão agora vivos se voltam com tudo o que é significativo em 

suas realizações e criações.”26
 

O historiador Georges Didi-Huberman afirma que diante da morte podemos 

assumir duas posturas: ser melancólicos ou tautológicos. Nesse sentido, o tautológico 

olha para a imagem do túmulo, do caixão, e vê ali somente uma massa geométrica, 

figurativa e coberta de inscrições, mas nega que ali haja um morto, o que vejo é o que 

vejo, o resto não importa. Já para o melancólico, o crente, o corpo também não está 

mais ali, ele está longe. O ente querido já se encontra em outro local, mais puro e justo, 

em paz. E continua: “não há nem um volume apenas, nem um puro processo de 

esvaziamento, mas “algo de Outro” que faz reviver tudo isso e lhe dá um sentido, 

teleológico e metafísico”.27
 

A teologia tem debatido de forma sistemática a questão da morte, ressurreição e 

vida eterna, em especial a partir do século XIX, muito devido à influência do 

materialismo. A própria religião se construiu a partir do mistério da morte. Esse mistério  

é diretamente ligado à impossibilidade de realmente compreende-la. Jüngel afirma que 

“parece ser justamente o caráter definitivo de sua chegada que a torna indefinível. Pois 

todos os seres humanos são mortais”.28 E dessa forma a morte aproxima-se do sagrado, 

uma vez que ambos são misteriosos, indefiníveis e além do domínio humano. 

As visões teológicas da morte constituem uma das mais amplas vias de 

abordagem, em grande medida porque as religiões constituíram os meios mais 

importantes para lidar com a morte nas sociedades humanas. Cada uma das grandes 

religiões do mundo tem o seu próprio conjunto de teologias ou reflexões formais sobre a 

ideia do divino e das relações humanas-divinas.29
 

 
[...] as características animais e divinas se revelam subjacentes à humanidade: 
temas recorrentes em muitas filosofias religiosas, e não apenas no Judaísmo e 

no Cristianismo.
30

 

Para a teologia a morte não é uma questão apenas de reflexão filosófica sobre o 

porvir e de conceitos ligados à escatologia, mas antes de tudo é uma ação ritualística 

que se propõe a prestar um serviço religioso ao falecido no que concerne à preparação 

do corpo para a inumação ou cremação, bem como aos rituais fúnebres que seguem o 

 
 

 

26
ELIAS apud BATISTA, 2002. p.64. 

27 
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 37 - 40. 

28 
JÜNGEL, Eberhard. Morte. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2010. p. 12. 

29 
DAVIES, 2009, p. 28 – 29. 

30 
DAVIES, 2009, p.08. 
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pós-morte e posteriormente o culto ao morto realizado tanto no templo como no 

cemitério. Temos como exemplo a liturgia do funeral cristão. Em obra organizada por 

Adam e Mansk, é comentado por Altmann na apresentação que “o rito fúnebre deve 

estar ancorado em sólida teologia, baseada na esperança sustentada pela fé na 

ressurreição”.31 No capítulo que orienta os atos litúrgicos durante o funeral, são 

especificadas as ações a serem realizadas nos diferentes espaços nos quais o falecido 

possa vir estar: 

 
Esta liturgia está formulada como rito que ocorre em duas partes: a primeira, 
quando o ataúde está aberto (na casa, na igreja ou na capela mortuária); e a 

segunda parte, quando o ataúde está fechado (no cemitério ou no crematório).
32

 

 
O sentido e fim da vida na Terra e a sua continuidade em outro plano é o tema 

escatológico. Conforme Blank: 

 
Quando a vida do ser humano termina, ele entra numa situação chamada de “na 
morte” [...]. A expressão “‘na morte’” quer acentuar a distinção entre o processo 
do termo da vida [...] e aquilo que acontecerá quando aquele processo, no plano 

fenomenológico, chegou ao seu fim.
33

 

 
A teologia necessariamente procura através da escatologia refletir sobre o “além 

vida” ou “logo após a morte”.34 A partir do princípio da continuidade da vida, na qual a 

morte não significa o fim da existência do ser, afirma que é uma mudança ou transição 

de estado. Conforme Zilles “a morte é a passagem para eternidade, para seu hoje 

eterno. Por isso o problema do estado intermediário é um problema aparente nesta linha 

de pensamento teológico, pois o “fim dos tempos” está fora do tempo”.35
 

Davies indica que pensar sobre a morte é algo intrínseco à existência humana: 
 

A história da morte é uma história de auto-reflexão. Quem somos? De onde 
viemos, e para onde vamos após a morte? Se existe vida além da morte, como 
será e de que maneira poderemos preparar-nos para ela? [...] Durante a maior 
parte da vida humana, os mitos populares e a teologia formal têm relatado a 
origem da morte e o destino da vida [...] mas também a esperança de  responder 
às questões e resolver as injustiças de toda uma vida.

36
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ADAM. MANSK, 2010, p. 58. 
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BLANK, Renold. Escatologia da Pessoa. Vida, morte e ressurreição. São Paulo: Paulus, 2000. p.73. 
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PORTELLA, Rodrigo. Os Sentidos do além: os imaginários da vida após morte nos discursos da Igreja e 
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ZILLES, Urbano. Esperança para além da morte. Porto Alegre: EST, 1980, p. 89 – 90. 
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Sendo a morte parte da existência, Davies afirma que a morte não é tema ligado 

somente a questões teológicas, mas que as crenças a respeito do assunto estão ligadas 

à percepção do sentido da vida: 

 
Seja sob a forma de narrativa mítica, de dogma teológico ou de reflexão 
filosófica, as crenças da morte ajudam a explicar a própria vida. Elas apontam 
para os objetivos e possibilidades da vida ao mesmo tempo que reconhecem 
suas dificuldades e abismos.

37
 

 
As percepções sobre a morte em cada sociedade colocam-se pela necessidade 

entre os indivíduos de se prepararem para a mesma e isso faz com que seja resultante 

da maneira como a percepção da finitude é assimilada. Essa percepção é preenchida de 

significação cultural e inscrita no sistema dos valores que, asseguram o funcionamento e 

a reprodução de uma determinada ordem social. Desta forma, pode-se dizer que, por 

outro lado, essa assimilação 

 
[...] desempenha um papel decisivo na constituição e na manutenção de sua 
própria identidade coletiva, na medida em que essa integração da morte e da 
relação com ela constitui um dos elementos mais relevantes para a formação de 
uma tradição cultural comum.

38
 

 
Desagregar o morto do mundo dos vivos enquanto fenômeno social, é o que se 

espera dos ritos a ela associados, o que por muitas vezes estabelece a desestruturação 

e a reorganização das categorias mentais e dos padrões de relacionamento social, num 

contínuo processo de adaptação e sendo assim: 

 
Em se tratando do tema da morte, compreendemos que o despertar para a 
consciência deste fato inadiável da vida é despertar para a consciência  da 
própria finitude. A aquisição desta consciência é uma conquista, pois os ritos que 
nascem entorno à morte são episódios de superação da crise nascidos no 
embate com esta experiência. Mitos, magias e religiões apresentam-se como 
respostas para a crise da morte. As construções imaginárias e representações 
elaboradas acerca da morte são de ordem social, petrificadas pela experiência 
de idade, classe, região e cultura.

39
 

 
Enfim, a busca por uma explicação que a morte não encerra a busca humana de 

saber mais sobre o mundo e sobre seu propósito na vida é a busca pela esperança – e o 

túmulo é a garantia da continuidade, mesmo que em memória, daquilo que um dia o 

indivíduo tenha sido. 
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1.2. Definição de Túmulo 
 

Quando pensamos nos conceitos de túmulo, tumba, sarcófago, sepulcro ou 

sepultura invarialvelmente significa o local no qual se depositam/repousam os mortos. A 

preocupação com o destino do morto está diretamente associada às práticas funerárias. 

Neste sentido, os primeiros ritos funerários estão ligados aos elementos naturais: 

 
Em concordância com o elemento ar, o cadáver é exposto; por temor dos 
animais carnívoros, a inumação no elemento terra é praticada em toda parte 
desde as épocas mais antigas; a imersão no elemento água deixa muito menos 
traços; (...) Enfim, sob o elemento fogo, a incineração, praticada às vezes no 
neolítico,  tem  lugar  cada  vez mais  importante;  as  cinzas  são  espalhadas ao 
vento, enterradas, derramadas no rio ou conservadas em urna

40
. 

 
Assim, o indivíduo demonstrava a preocupação com o destino do cadáver, e 

dessa forma honrava o morto através de ritos. A partir da chamada Revolução  

Neolítica41 surge uma série de monumentos arquitetônicos, os Dólmens – pedras de 

variados tamanhos dispostas em certa ordem, que pode ter sido local de culto aos 

antepassados, templo, e com certeza, túmulo, uma vez que em diversos locais são 

encontradas ossadas enterradas no local ou próximo. 

Na pré-história, verificamos que os primeiros povos acreditavam em alguma 

forma indefinida de sobrevida. Em inúmeros casos, os ritos de sepultamento em posição 

agachada (ou fetal) revelam a crença de que os mortos eram chamados a renascer para 

outra vida.42
 

Podemos então afirmar que a ideia de tumba nasceu da necessidade espiritual 

de dar uma casa ao morto, uma vez que desde a pré-história o ser humano tenta dar 

significado para finitude terrestre, estabelecendo diferenças entre o corpo terreno e outra 

forma de existência. Preocupado com a decomposição e inexistência do corpo, procurou 

 
 
 

 

40
BAYARD, 1996, p.43. 

41 
Conforme Pierre Lèvy, revolução neolítica pode ser definida como “a grande mutação técnica, social, 

cultural, política e demográfica cristalizada na invenção da agricultura, da cidade, do Estado e da escrita. A 
revolução neolítica tem vários focos, sendo os três principais, por ordem alfabética, o Oriente Próximo 
(Mesopotâmia e Egito), a China e as civilizações pré-colombianas do México e dos Andes. Nessas zonas 
privilegiadas, a humanidade sedentariza-se, concentra-se, multiplica-se, acumula riquezas e registra 
signos. A partir dos grandes focos iniciais, o sistema neolítico expande-se e submete progressivamente 
toda a humanidade. Esse processo ainda não se completou, pois sobrevivem algumas, raras, sociedades 
de      caçadores-coletores.”      Revista      FAMECOS:      mídia,      cultura      e      tecnologia,      2008   - 
<revistaseletronicas.pucrs.br> Acesso em 09 maio 2015. 
42 

AUBERT, Jean-Marie. E depois...vida ou nada? Ensaio sobre o além. São Paulo: Paulus, 1995. p.17. 
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dar abrigo a esse invólucro, e essa precaução perpassou eras se adaptando às culturas 

e sociedades, bem como suas crenças. 

 

 
 
 
 

Ao discutir a relação do ser humano com a sua própria finitude através das 

representações funerárias, devemos antes definir o que entendemos por túmulo.  

Existem algumas tentativas de classificação nomeando essas construções; não há, 

entretanto, consenso. Conforme Carrasco e Nappi: 

 
De modo geral, as obras produzidas na França utilizam o termo “tombeau”, ou 
seja, túmulo. Assim, utilizar-se-á o termo túmulo que melhor define o objeto  
deste estudo, tomando por referência a definição dada por Viollet-le-Duc (1867- 
1870). Em seu Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XIe au XVIe 
Siècle, Tome 9 (1870), entende-se por túmulo todo monumento erigido em 
homenagem ao morto sobre a sua sepultura ou como sepultura, seja ele um 
mausoléu, uma capela ou uma simples construção que indique o sepultamento. 
Segundo Viollet-le-Duc (1867-1870), de todos os monumentos, os túmulos    são 
os que apresentam um vasto campo para os estudos da arqueologia, da 
etnologia, da história, das artes e da filosofia.

44
 

 
Portanto, entendemos que o túmulo é toda e qualquer obra arquitetônica, dentro 

ou fora do cemitério, ao qual repousa o cadáver, ossos ou restos mortais de um ou mais 

indivíduos. Através do estudo da origem histórica dos cemitérios, verificamos que a 

humanidade se preocupa desde a pré-história com o destino que terá o corpo morto, e, 

dessa forma, começam a enterrar seus defuntos em locais específicos, para o descanso 
 

43 
Fonte e imagem disponível: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Anta_da_Barrosa> Acesso em 06 nov 2013. 

44 
CARRASCO, Gessonia Leite de Andrade. NAPPI, Sérgio Castello Branco. Cemitérios como fonte de 

pesquisa, de educação patrimonial e de turismo. Revista Museologia e Patrimônio - v.2 n.2 - jul/dez de 
2009. Disponível em: <http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus> Acesso em: 15 
set. 2012. 

Dólmen da Barrosa, Vila Praia de Âncora, 
Portugal. Necrópole Megalítica datada de 
3000 a.C.
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final. Esses locais, os cemitérios, começam a reproduzir através de expressões 

funerárias como lápides, túmulos, catacumbas, mausoléus, entre outros, a visão das 

comunidades sobre a finitude da vida. 

Torna-se importante ressaltar que, de um lado, todo o signo funerário, de forma 

explícita ou implícita, acaba remetendo para o túmulo. Podemos então concluir que, se 

por um lado o túmulo apresenta por tarefa principal abrigar o cadáver, por outro lado, ele 

é estabelecido por ser na maioria das vezes uma sobreposição de significantes (cadáver 

vestido, caixão, pedra tumular, epitáfio, estatuária, fotografia, etc.) que induz um 

imaginário de aceitação da incorruptibilidade do corpo45, perpetuando a presença do 

falecido. Desta forma pode-se dizer que representa o nosso desejo de parar a 

decomposição e de alimentar a ideia de que o corpo não está condenado ao 

desaparecimento46. 

Pensar no túmulo como depositório do cadáver encontra precedente no AT (1 

Reis 13:30,31): 

 
E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro; e prantearam-no, dizendo: Ah, 
irmão meu! 
E sucedeu que, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Morrendo eu, 
sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado; ponde os 
meus ossos junto aos ossos dele. 

 
O túmulo deve ser apresentado como uma parte que, por sua vez, articula dois 

níveis bem diferenciados que seria: o invisível (situado debaixo da terra) e o visível, o 

que faz com que se erija monumento que defina o elo entre o mundo dos vivos, profano, 

e o outro espaço, ligado ao sagrado. Nesse sentido os ritos de enterramento estão 

ligados a essa transição do indivíduo: 

 
Uma das componentes fortes do último rito de passagem é a prática libertadora 
da presença do cadáver. O canibalismo, a imersão, o embalsamento, passando 
pelos seus usos mais frequentes (a cremação e a inumação), são técnicas que 
se revestem de um simbolismo capaz de lhes conferir sentido e de tornar mais 
suportável a rejeição da ruptura. Daí os gestos libertadores e paradigmáticos, 
seja o de fazer regressar o corpo à terra, à água ou à gruta maternais, seja o da 
purificação pelo fogo, ou o da comunhão canibalista com o princípio vital do 
defunto.

47
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DEBRAY, Régis. Vida e morte da imagem : uma história do olhar no ocidente. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1993. p. 24. 
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História, Cultura e Arte. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de História. v. 12, n.  20, 
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Através da simbologia contida nas sepulturas, podemos entender a relação com 

a finitude, uma vez que toda expressão simbólica é uma forma de discurso. Quando um 

indivíduo, família, grupo ou instituição escolhe este ou aquele símbolo para compor 

determinada sepultura, está reafirmando suas crenças religiosas e culturais da 

comunidade na qual estão inseridos. 

A estética cristã foi profundamente marcada pela atitude de produzir imagens 

geradas pela crença. Assim carrega o que o Didi-Huberman chama de melancolia, e tal 

característica deixou traços na arquitetura e na tradição cemiterial. Já que: 

 
O homem da crença prefere esvaziar os túmulos de suas carnes putrescentes, 
desesperadamente informes, para enchê-los de imagens corporais sublimes, 
depuradas, feitas para confortar e informar – ou seja, fixar – nossas memórias, 

nossos temores e nossos desejos
48

 

 
O túmulo nos oferece duas atitudes, como simulacro e como elo entre o profano 

(mundo terrestre) e o sagrado (mundo celestial). A negação da morte como fim fica 

evidenciada na preocupação com a construção e manutenção de um túmulo, e as 

relações com a finitude são expressas nas simbologias contidas no espaço cemiterial. O 

cemitério passa a ser um espaço sagrado, como o templo, uma vez que também é local 

de culto, e considerado como solo sagrado, campo santo por diversas manifestações 

religiosas. Eliade refere-se ao Templo como local da preservação do sagrado, e assim 

também é o cemitério: “O templo ressantifica continuamente o mundo [...] é graças ao 

Templo que o mundo é ressantificado na sua totalidade [...] está (o templo) ao abrigo  de 

toda corrupção terrestre”.49
 

Desse modo, as representações funerárias expressam uma ideia ou conceito do 

mundo dos vivos sobre o mundo dos mortos. Nesse sentido, também, eles podem ser 

considerados como objetos que representam a identidade cultural de uma determinada 

região em uma época específica, sob ponto de vista particular ou público. 

Conforme  o  dicionário  Michaelis50   o  cemitério  é  o  terreno  que  se  destina à 

sepultura dos cadáveres humanos. Mas, enquanto lugar de muitos significados e 

território de diversas crenças, o cemitério com suas imagens, seus símbolos, suas 

referências, também se constitui em importante fonte para a construção da história. Não 

importando qual a abordagem o envolva, estudar um cemitério é quase sempre falar  de 
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Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 22 nov. 2014. 
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memória, de ancestralidade, enfim, é se aproximar de uma história cercada de 

representações e sentimentalidade. 

 
A esperança sublima o impulso humano de sentindo [...] É através de rituais 

fúnebres que um povo conta as suas histórias sobre o sentido da vida e encena 

os seus rituais de transcendência. É através da própria atividade social que a 

esperança se manifesta de muitas formas nos mitos, na doutrina, nos ritos 

religiosos e liturgias formais das igrejas ou, inclusivamente, nos rituais laicos. 
51

 

O cemitério passa então a ser o centro deste culto, com diferentes 

representações, sendo fonte reveladora das posições da população local perante a 

morte. Os epitáfios, as fotos e a decoração das sepulturas revelam como o morto é visto 

pelo seu grupo familiar e social, geralmente de forma idealizada. 

Carrasco e Nappi afirmam que 
 

No século XIX, os cemitérios assumem grande importância no imaginário 

visionário dos arquitetos. É nesse período que surgiram os grandes projetos dos 

cemitérios urbanos, como são conhecidos hoje. São do início do século XIX os 

cemitérios  centrais  de  Viena  e  de  Estocolmo,  bem  como  os  cemitérios   do 

PèreLachaise, de Montmartree de Montparnasse, em Paris. 
52

 

 
Vovelle define com clareza a inter-relação entre a finitude, túmulo e cemitério: 

 

Os cemitérios são espaços de repouso privilegiado, sítios agrestes repletos de 
monumentos aptos a acolher todas as homenagens da memória familiar e do 
respeito cívico. O cemitério pode ser considerado a segunda morada (ou a 
morada final), onde o túmulo é a casa e o cemitério é a projeção de um 
quarteirão, de uma vila ou até mesmo de uma cidade. Portanto, o túmulo só 
existe porque a humanidade é consciente da própria finitude. 

53
 

 
O cemitério define a linha existente entre o mundo dos vivos em relação ao 

mundo dos mortos. A associação feita por Vovelle do túmulo a casa e a necrópole como 

o quarteirão ressalta a preocupação do indivíduo em querer ter sua memória preservada 

e representada de acordo com os moldes de sua própria vida. 

 

1.3. O Luto e o Culto aos Mortos no Cemitério 
 

A morte é parte natural da vida que todos deverão enfrentar um dia. Podemos 

escolher dois modos de abordar a questão enquanto se está vivo: escolhendo entre 
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ignorar ou então olhar de frente para a perspectiva da própria morte, pensando 

claramente nela, e tentar minimizar o sofrimento que traz54. 

 
Atualmente, uma maioria de pessoas está silenciosa, passiva e solitária diante  
da morte. Psiques emudecidas e consciências entorpecidas absorvem o impacto 
de uma morte “absurda”, esvaziada de sentidos. Talvez, anestesiadas pelo 
avanço das ciências médicas, não possam perceber a morte habitando a 
materialidade da vida.

55
 

 
Conforme explicitado anteriormente, percebemos que existe uma preocupação 

com o destino do cadáver, procurando através dos enterramentos seguir uma série de 

rituais que, conforme a cultura, o local em que está inserido e seu espaço temporal, 

indicam as visões da morte em que estas culturas estão inseridas. Dessa maneira, o 

próprio sentido de imortalidade da alma se diferencia de acordo com as diversas 

maneiras de integração e gestão simbólica da morte pelas diferentes civilizações. Como 

afirma Morin “(...) a morte é, à primeira vista, uma espécie de vida que prolonga, de   um 

modo ou de outro, a vida individual. Ela é, de acordo com essa perspectiva, não uma 

ideia, e sim uma imagem”.56 Esse prolongamento ao qual Morin se refere, é diretamente 

ligado à manutenção da memória do morto, e essa se inicia no luto e segue no culto aos 

mortos no espaço funerário. 

O luto é o início do culto ao indivíduo que faleceu, tendo a duração variável 

conforme o contexto cultural do morto. “O luto é uma celebração coletiva que tem por 

finalidade afirmar a presença e a coesão de uma rede familiar pelos menos nesta 

ocasião.”57 Neste sentido, Vovelle evidencia que, durante os dois primeiros séculos da 

Idade Contemporânea (Séculos XVIII e XIX), se assistiu à preparação de toda uma rede 

ou de toda uma constelação de ritos e novos gestos referentes à morte e organizados 

em torno de dois suportes maiores: a família e a pátria, ou o Estado. A prática funerária 

do enterramento, seja do cadáver inteiro, seja de seus restos mortais, ossos ou cinzas, 

implica num prolongamento da vida. Não abandonar os mortos é uma forma de  fazê-los 

sobreviver. 

Desse modo, os mortos passam a ter uma importância significativa, pois servem 

de modelo para os vivos, sendo necessários para a manutenção da ideia de imortalidade 

dos feitos grandiosos, dos exemplos de vida e também da estrutura familiar. No 

cemitério  permanece  a  genealogia  da  família,  sua  origem  e  seu  fim.  Os cemitérios 
 

54POST, Ellwood W. Saints, Signs and Simbols. London: SPCK, 1996. p. 9 
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passam então a concepção de que o túmulo é a morada dos mortos e como tais 

deveriam reproduzir a morada dos vivos, pois, a última residência era frequentemente 

ligada à maneira de praticar a vida pelos povos a que o defunto pertence.58
 

Para fortalecer esta ideia, Vovelle afirma que o século XIX foi caracterizado pelo 

“culto aos mortos”, que “preencheu o espaço vazio deixado pela desagregação  da 

religião estabelecida”.59 Desse modo, desenvolve-se uma rede de gestos, práticas e 

rituais coletivos o qual o autor chama de “culto laicizado” que expressa mais sentimentos 

do que um sistema ordenado. Portanto o culto é mais uma prática de cunho sentimental, 

pois não possui regras pré-estabelecidas, tanto que elas variam conforme o período, 

local e cultura analisada. 

O culto assume um caráter privado, pois se realiza sobre a memória de um ente 

falecido, mas também assume um caráter público, pois os cemitérios são projetados, a 

partir do século XVIII como grandes parques, organizados para a visita familiar e como 

fonte de veneração de pessoas ilustres, sendo “museus ao céu aberto”.60
 

O culto aos mortos se fortaleceu em 1851, através do “IntermentAct” (Lei 

Funerária), que proibiu o sepultamento no interior das igrejas, como Vovelle nos elucida: 

 
A clivagem mais acentuada, de fato, dependeu do modo menos ou mais amplo 
com que foram interpretadas e aplicadas as medidas que impuseram a visão 
iluminista nesse domínio, desde o despotismo esclarecido até a legislação do 
código civil napoleônico em suas imitações europeias.

61
 

 
O cemitério passa então a ser o centro deste culto, com diferentes 

representações, sendo fonte reveladora das posições da população local perante a 

morte. Portanto, as diferentes maneiras de se materializar a forma ou o local onde 

enterramos nossos mortos revelam crenças locais. Castro e Viana afirmam que isto 

parece estar expresso tanto em cemitérios onde são encontradas farta ornamentação e 

inserção de elementos arquitetônicos alusivos à memória do morto (figura 02), pois  

nesta atitude podemos perceber uma negação da morte, através da crença geralmente 

centrada na sobrevivência do morto no Paraíso do que na aceitação de sua finitude, 

quanto  em  cemitérios  ou  túmulos  mais  timidamente  ornamentados  que,  apesar  de 
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apresentarem poucas formas de expressão estética, não deixam de existir e de ser 

produto de crenças (figura 3).62
 

 

 
 

Figura 02. Dorotheenstädtischer Friedhof, Berlim. Túmulo ricamente ornamentado com a simbologia 
cristã.Foto do Autor 

 

Figura 03. Cemitério Evangélico de Igrejinha, RS. Conjunto tumular com cruz e coroa de flores. Foto 
do Autor 

 
 

 

62 
CASTRO, Eliziana Trilha. VIANA, Alice de Oliveira. A morte nos detalhes: religiosidade e elementos da 

estética funerária dos cemitérios de imigrantes alemães na Grande Florianópolis (SC).In: Anais do III 
Encontro da ABEC. 2008. p. 02. CD-ROM. 
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É neste sentido que Bayard63 entende ser o rito funerário como a “teatralização 

da última relação como morto”, fazendo de conta que ele não morreu; o rito apresenta 

sempre uma eficácia simbólica e por isso ele é considerado profano só na aparência, 

pois deve-se pensar que se alia naturalmente ao sagrado. Ele cumpre perfeitamente a 

sua função, quando é codificado por um dogma religioso e é cumprido pela coletividade. 

O rito é uma forma de conter a perturbação da morte, geradora do caos e instaura uma 

nova ordem. Para Bayard, além dos ritos de oblação que se constituem na preparação 

do morto (lavar, perfumar, vestir, colocar flores, etc.), há os ritos de passagem que são 

essenciais, pois asseguram a inclusão daquele num estatuto de post-mortem. Ao justo 

está prometido o paraíso (no imaginário cristão); para o animismo africano, tornar-se-á 

antepassado tutelar; para o budista, a espera da reencarnação, sempre no sentido de 

renovação positiva. De acordo com Davies “a religião, a filosofia, a ciência e a ideologia 

política,  cada  uma  a  seu  modo,  envolvem-se  em  processos  de  transcendência, de 

passagem de um nível de conhecimento a outro.’64
 

Na escatologia tradicional do cristianismo, a realização última do ser é a vida 

após a morte, no paraíso. Assim, a salvação reside na fé na ressurreição, e assim  

sendo, as sepulturas cristãs possuem nelas representadas os símbolos que expressam 

essa concepção. 

 
A esperança é inerente a tudo isto, como se pode ver nos discursos fúnebres de 
tradição cristã, segundo os quais somos sepultados na “certeza e na esperança 
garantida da ressurreição”. A sepultura é um símbolo do túmulo de Cristo e os 
mortos cristãos, a semelhança de Cristo, voltarão a nascer e, na sua nova vida, 
encontrarão uma sensação de plenitude até então desconhecida.

65
 

 
Muitas sepulturas refletem a condição social dos indivíduos ali enterrados, bem 

como das regiões nas quais estão inseridos. As diferenças sociais são ressaltadas no 

espaço cemiterial, pois enquanto os grandes monumentos fúnebres são destinados aos 

elementos mais abastados e destacados da sociedade, erigidos em locais de destaque 

dentro do espaço cemiterial (figura 04), a classe média vai para as catacumbas 

decoradas com símbolos cristãos e epitáfio. Já os pobres são enterrados em covas 

rasas e muitas vezes identificados apenas por números (no caso dos indigentes) 

indicando uma clara perda de identidade (figura 05).66 A morte, ao menos no espaço que 

 

 
 

63 
BAYARD, 1996, p. 47. 

64 
DAVIES, 2009, p. 19. 

65 
DAVIES, 2009, p. 163. 

66 
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destinamos no mundo para os mortos, não iguala as classes, pelo contrário, as continua 

diferenciando. 

 

 
 
 
 

 

Figura 05. Cemitério da Santa Casa em Porto Alegre, RS – Espaço destinado aos 
indigentes. Cova temporária e sem identificação pessoal. Foto do Autor 

Figura 04. Cemitério da Santa Casa em Porto Alegre, RS – Ala central onde se 
encontram os túmulos da elite gaúcha 

Foto do Autor 
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Durante grande parte da história da humanidade, os mitos populares e a teologia 

formal procuram encontrar respostas às questões básicas da autorreflexão sobre a vida 

e a morte. Quem somos e de onde viemos e para onde vamos após a morte, e se existe 

alguma forma de nos preparar para o fim da existência nesse plano. 

 
A esperança sublima o impulso humano de sentindo [...] É através 

de rituais fúnebres que um povo conta as suas histórias sobre o 

sentido da vida e encena os seus rituais de transcendência. É 

através da própria atividade social que a esperança se manifesta de 

muitas formas nos mitos, na doutrina, nos ritos religiosos e liturgias 

formais das igrejas ou, inclusivamente, nos rituais laicos.
67 

(p.21) 

Por meio das expressões funerárias, os cemitérios registram toda esta visão da 

humanidade com a morte. Somos fruto da racionalização advinda do Esclarecimento 

científico que promoveu a dessacralização da cultura, muitas vezes em nome do  

material e do consumo. Desse modo caberia perguntar pelo sentido que atribuímos 

atualmente à experiência existencial e antropológica da morte, numa vivência em grande 

parte leiga. Porém a subjetividade e emotividade humana são reveladas no espaço 

cemiterial. Desse modo, tornaram-se locais de representação de símbolos, com o 

potencial informativo sobre as identidades das comunidades em que estão inseridos, 

para preservar a memória dos indivíduos que estão lá sepultados, bem como dos 

contextos de que faziam parte. Assim, a verdadeira morte é a perda da memória, da 

individualidade, sendo necessário preservá-la na pedra, através das inscrições 

tumulares. Este é o tema do próximo capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

67 DAVIES, 2009, p. 7. 



 

 
 
 
 
 
 

 

2. O CEMITÉRIO COMO LOCAL DE MEMÓRIA E IDENTIDADE 
 
 

 
Deus é luz; somente o homem é que é fotógrafo. 

Com efeito, somente aquele que passa, 
e sabe disso, quer permanecer. 

Regis Debret 
 

Com a Revolução Industrial no seu ápice durante o decorrer do século XIX, o 

cientificismo avança de maneira significativa e desse modo, afeta as estruturas culturais 

e religiosas. Muda-se a maneira de pensar sobre a relação do ser com o sagrado e 

dessa forma as expressões funerárias passam a visar mais os elementos identitários do 

indivíduo do que ele como ser comunitário e religioso. Nesse sentido, esse capítulo 

busca mostrar como o cemitério revela a preservação da memória identitária através dos 

elementos iconográficos e escritos contidos nas sepulturas, e de que forma isso reafirma 

a identidade do falecido. 

 
 

 
2.1. Cemitérios como Fonte Histórica de Preservação da Identidade Cultural 

 

Não são os fatos em si que ferem a imaginação coletiva, mas sim o 

modo pelo qual se lhes apresentam. Os monumentos e as 

comemorações são, sem dúvida, os meios mais proveitosos, 

práticos e seguros, para gravar no espírito de um povo as   proezas 

de um herói, a grandeza de um nome ou a importância e o 

significado de um acontecimento”.
68

 
 

Gustave Le Bon 
 
 

 
O cemitério nos permite realizar múltiplos olhares sobre as sociedades, graças 

às diferentes expressões de identidades culturais particulares e/ou privadas que lá são 

representadas. Ele apresenta diferentes expressões de linguagem, tanto escritas como 

simbólicas, devido às diferenciações sociais que lá são identificadas. 
 

68  
LE BON apud QUEIROZ, Eliana. Cemitério da Consolação: arte e história imortais. Disponível em 

<http://www.partes.com.br/especial_sp_450/artetumular.htm> Acesso em 09 maio 2015. 
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O cemitério antes de tudo é uma forma de preservação da memória particular e 

coletiva dos indivíduos de uma região. Todos os túmulos erigidos são propriamente uma 

forma de preservação desta memória. De acordo com Eclea Bosi, em Memória e 

sociedade69, lembrar significa aflorar o passado, combinando com o processo corporal e 

presente da percepção, misturar dados imediatos com lembranças. A memória permite a 

relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo 

atual das representações. A autora ainda declara que “cada memória individual é um 

ponto de vista sobre a memória coletiva, que muda conforme o lugar que algo ocupa e 

que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios”.70
 

Já Maurice Halbwachs71 destaca que pela memória o passado vem à tona, 

misturando-se com as percepções imediatas, deslocando-as, ocupando todo o espaço 

da consciência. Afirma também que a natureza da memória é social e que ela nos 

aparece por efeito de várias séries de pensamentos coletivos emaranhadas, e se não 

podemos atribuí-las exclusivamente a estes, ela se torna independente, mas necessita 

de um apoio por si só para se sustentar. 

Para Halbwachs, uma questão fundamental acerca da memória coletiva,  

enquanto fato social seria a sua ancoragem para cada indivíduo. Os homens não só 

estabelecem elos entre o passado e presente, mas também entre as diversas 

concepções individuais acerca do passado. Para se ter uma memória coletiva é preciso 

interligar as diversas memórias dos indivíduos que fazem parte do grupo identificado 

como proprietário daquela memória. 

Jean-Pierre Vernant72  procurou demonstrar o quanto a memória, em seu   sentido 

original entre os gregos, apontava para outras direções que não as que são concebidas 

no mundo contemporâneo. Pela memória, reconstruímos nosso elo com o mundo, com 

nossa origem, e menos com uma temporalidade. A memória seria matéria menos de 

uma cronologia e mais de uma cosmogonia. Memória e esquecimento seriam fontes nas 

quais tanto homens quanto deuses haveriam de beber, sendo a segunda marcadamente 

uma entrada para o “inferno”, para a não superação, e a primeira uma maneira de 

garantir o tempo cíclico, um caráter mítico em relação ao pertencimento ao mundo  

desde sempre. 
 

 

69 
BOSI, Eclea. Memória e sociedade. São Paulo: T.A. Queiroz - Editora da Universidade de São Paulo, 

1987. p. 42. 
70 

BOSI, 1987, p.42. 
71 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. p. 43. 
72 

VERNANT, J. P. Aspectos míticos da memória e do tempo. In: Mito e Pensamento entre os Gregos. São 
Paulo: Difel/Edusp, 1973. 
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Portanto, podemos definir que a memória construída no presente, a partir de 

demandas dadas por este e não necessariamente pelo passado em si, pode ser 

pensada como fator fundamental para a construção de pertencimentos sociais, aos mais 

diversos níveis associativos. De certa forma, a busca do controle sobre a memória  

institui uma identidade para o agente social nela envolvido. Assim o cemitério passa a 

ser um agente de manutenção de memórias que constroem uma identidade cultural. 

Aquilo que o indivíduo faz durante a vida é diretamente ligado aos seus laços 

sociais e familiares, bem como de sua comunidade. Portanto, as representações 

funerárias estão relacionadas à manutenção da memória individual e coletiva do morto, 

tanto para fins políticos, culturais, religiosos e ideológicos. Daí a necessidade do culto 

aos mortos. 

O cemitério passa então a ser o centro deste culto, com diferentes 

representações, sendo fonte reveladora das posições da população local perante a 

morte. Assim, conforme Bellomo, as necrópoles podem ser analisadas como: 

 
 Fonte histórica para preservação da memória familiar e coletiva: levando 
em conta que a memória coletiva é fundamental para a formação da identidade e 
da coesão da família ou da comunidade, a análise das inscrições, fotos, datas, 
títulos (doutor, comendador, etc.) e dados pessoais ou profissionais, nos leva a 
conhecer a atuação das várias gerações e o processo histórico local. 
 Fonte de estudo das simbologias das crenças religiosas: as inscrições, 
símbolos, estátuas, pinturas nos mostram a religiosidade local e a relação 
existente entre religião e morte. Cristos, anjos, crucifixos e estátuas de santos 
nos revelam a visão cristã e as devoções mais comuns da região analisada. 
 Forma de expressão do gosto artístico: as obras de arte funerárias nos 
revelam muito do gosto artístico vigente na época em que foram compostas, 
indicando as preferências particulares e públicas. 
 Forma de expressão da ideologia política: muitos túmulos celebram a 
memória de um personagem que possuía atribuições políticas na sociedade 
através da estatuária, de inscrições ou textos que representem a ideologia 
política da época em que foram construídos, com o intuito de ressaltar as 
qualidades do modelo político em que estavam inseridos e refletir a ideologia 
oficial do Estado. 
 Forma de preservação do patrimônio histórico: por conter obras funerárias 
de renomados artistas, os cemitérios podem ser uma forma de se preservar o 
patrimônio histórico-cultural de uma região, tornando-se desse modo “museus a 
céu aberto”. 
 Fonte de preservação das identidades étnicas: analisando os nomes das 
famílias e as fotografias, podemos saber a origem e a etnia dos habitantes da 

área.
73

 

 
O cemitério, portanto, oferece uma ampla gama de elementos que isoladamente 

e/ou em conjunto revelam a identidade cultural do indivíduo ali sepultado. Neste sentido, 

se faz necessário analisar a relação entre a preservação da memória e a formação de 

 
 

73 
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uma identidade. A aproximação entre memória e identidade é tratada por alguns autores 

que, nessas análises, relacionam memória e tempo, ambos de natureza social e num 

tempo que também é relacionado à sociedade. 

Michael Pollack74, ao caracterizar a relação entre memória e identidade,    define 

que a memória é um fenômeno construído (consciente ou inconsciente), como resultado 

do trabalho de organização (individual ou socialmente). Sendo um elemento constituinte 

do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, é também um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa 

ou de um grupo em sua reconstrução de si. 

Pollack também define a identidade como a imagem que a pessoa adquire ao 

longo da vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros  

e a si própria, para acreditar na sua própria representação e também para ser percebida 

da maneira que quer por outros. A construção da identidade, de acordo com o autor, é 

um fenômeno que se produz em referência aos critérios de aceitabilidade, de 

admissibilidade, credibilidade e que se faz por meio da negociação direta com outros. 

O conceito de identidade é definido especialmente, pela antropologia, onde a 

ideia de que a construção da identidade é impulsionada pela necessidade de se fazer 

parte de um grupo, gerando um sentimento de pertencimento. Este seria um sentimento 

calcado na diferença: tu te vês diferente, enquanto te relacionas com o outro. Conforme 

Brandão nos elucida: 

 
As identidades são representações inevitavelmente marcadas pelo  confronto 

com o outro, por se ter de estar em contato, por ser obrigado a se opor, a 

dominar ou ser dominado, a tornar-se mais ou menos livre, o poder ou não 

construir por conta própria o seu mundo de símbolos e, no seu interior, aqueles 

que qualificam e identificam a pessoa, o grupo, a minoria, a raça, o povo. 

Identidades  são,  mais  do  que  isto,  não  apenas  o  produto  do  inevitável  da 

oposição por contraste, mas o próprio reconhecimento social da diferença. 
75

 

 
Percebemos diferentes maneiras das sociedades expressarem o sentimento 

sobre a morte, sempre mantendo a ideia de conservar a memória do morto pela  

imagem, numa tentativa de manter viva sua identidade. Assim como há uma 

necessidade de manter viva a memória do morto, também há a necessidade de se 

preservar a identidade cultural de uma sociedade num determinado período de tempo. 

 

 
 

74 
POLLACK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos, 5 (10). Rio de Janeiro: 1992. 
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Esta questão é abordada no estudo de Woodward: 
 

Ao afirmar uma determinada identidade, podemos buscar legitimá-la por 

referências  a  um  suposto  e  autêntico  passado  -  possivelmente  um passado 

glorioso, mas, de qualquer forma, um passado que parece real - que poderia 

validar a identidade que reivindicamos.
76

 

Temos como exemplo desta necessidade de manter “viva” a identidade cultural 

de um determinado grupo, os túmulos existentes nos cemitérios. Nestes, há um forte 

apego à preservação da identidade cultural expressa nos epitáfios, que muitas vezes  

são escritos na língua de origem (no caso dos túmulos dos imigrantes) e ressaltam o 

local de nascimento do morto. Esse tipo de evidência está associado ao modo de 

dominação simbólica, que conforme Baczko77, qualquer coletividade produz um sistema 

simbólico que compreende os imaginários sociais, dessa forma sendo um instrumento  

de preservação da memória cultural. Neste sentido, vamos nos deter nos túmulos que 

celebram a preservação da memória particular/coletiva do morto. 

Os cemitérios preservam a identidade no momento em que visualizamos que as 

diferenciações sociais são evidenciadas, pois conforme Bellomo: “os grandes 

monumentos são destinados aos elementos destacados dos grupos dominantes 

enquanto a classe média vai para as catacumbas modestamente decoradas, ou seja, em 

determinados  períodos  os  cemitérios  das  nossas  cidades  refletem  a    estratificação 

social.”78
 

Por fim, os túmulos expressam uma ideia ou conceito do mundo dos vivos sobre o 

mundo dos mortos. Nesse sentido, também, eles podem ser considerados como objetos 

que representam a identidade cultural de uma determinada região em uma época 

específica, sob ponto de vista particular ou público. 

 
2.2. Representações Simbólicas e Artísticas nos Cemitérios 

 

Entende-se que as expressões funerárias são intimamente ligadas à preservação 

da memória individual/coletiva, sendo assim importantes objetos de estudo. Muitas obras 

funerárias são monumentos, e de acordo com Le Goff, a memória coletiva é aplicada a 

dois  tipos  de  materiais:  os  documentos  e  os  monumentos.  Os  monumentos     são 
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heranças do passado e os documentos do historiador. Para a História o monumento, por 

ser um tipo de documento que reflete a memória, é uma rica fonte de informação. 

Trataremos as representações funerárias como monumentos, ou seja, como objetos que 

nos remetem a heranças do passado. A própria origem da palavra monumento já 

representa o sentido de memória: 

 
A palavra latina monumentum remete para a raiz indo-européia men, que 

exprime uma das funções essenciais do espírito (mens), a memória (menini). O 

verbo monere significa “fazer recordar”, de onde “avisar”, “iluminar”, “instruir”. O 

monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o 

monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, 

por exemplo, os atos escritos. [...] Mas desde a Antiguidade romana o 

monumentum tende a especializar-se em dois sentidos: 1) uma obra 

comemorativa de arquitetura ou de escultura: arco do triunfo, coluna, troféu, 

pórtico, etc; 2) um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de 

uma  pessoa  no  domínio  em  que  a  memória  é  particularmente  valorizada: a 

morte.
79

 

Assim, desde a sua origem, o sepulcro pode ser considerado um monumento, 

portanto, memória. Estudá-los significa interpretar o contexto em que estão inseridos. 

Assim, o cemitério é considerado também como lugar de memória, onde são eregidos 

túmulos que portam significados que representam a expressão de sentimentos 

individuais ou públicos. 

Esta ideia está presente nos documentos criados para a construção da memória 

nacional. E o documento, como afirma Le Goff, não é alguma coisa que fica por conta do 

passado. É produto da sociedade que o fabricou, segundo relações de força, onde mais 

uma vez se apresenta a questão do poder.80
 

Neste sentido podemos definir que a expressão da memória nos cemitérios se dá 

através de símbolos, observado em diferentes formas, encontrados nos túmulos, sendo 

as mais usuais: 

 
Os epitáfios – inscrições feitas de diversas formas (esculpidas, pintadas, 
grafadas ou coladas nas lápides), que expressam uma ou mais ideias ou 
conceitos do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, neste sentido pode ser 
considerado como um objeto que representa a identidade cultural de uma 
determinada região em uma determinada época, indicando um ponto de vista 
particular ou público; 
As esculturas – As obras escultóricas contidas nos cemitérios apresentam 
diversos temas, sendo que em geral a temática predominante é a religiosa. 
Encontramos crucifixos, santos, símbolos diversos e alegorias. As temáticas 
invariavelmente  refletem  o  gosto  de  uma  época,  pois  encerram  em  si uma 
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iconografia repleta de representações estereotipadas, como reflexo de uma 
atmosfera coletiva.

81
 

 

  
 

Figura 06. Epitáfio: Aqui descansa em 
nome de Deus / Se que o meu redentor 
vive e que no último dia hei de ressuscitar 
(grafia da época). Cemitério Evangélico de 
Montenegro, RS. Foto do Autor. 

Figura 07. Escultura tumular: Alegoria segurando 
o ramo de palma e cruz com anagrama de Cristo. 
Cemitério Memorial Martim Lutero. Porto Alegre. 
Foto do autor. 

 
 

Estes sistemas de símbolos fortalecem a representação da identidade cultural 

fortalecendo a construção de uma memória individual/coletiva. Conforme Pierre Nora82,  

a memória, que tradicionalmente conferia às sociedades suas identidades sociais, teria 

sido “sequestrada pela história”, sendo que a primeira seria “a vida”, e a segunda  

sempre uma “construção problemática e incompleta do que já não existe”. O historiador 

tenderia ao universal, enquanto o cuidado com a memória remeteria ao concreto, ao que 

se vincula espacialmente à determinada realidade. A História, segundo o autor, vai 

transformar a memória em objeto de uma “história possível”. 

Assim, segundo Nora, será preciso criar lugares de memória para que esta exista 

em algum lugar. Por isso é preciso pensar a institucionalização dos lugares de memória 

como um entrecruzar de dois movimentos: de um lado, uma transformação em termos 
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de reflexão por parte da História; de outro, o fim de uma tradição de memória. O lugar de 

memória é, portanto, um marco de transição entre dois eixos. Em suas dimensões 

concretas, tais lugares vão remeter a museus, arquivos, cemitérios, tratados,  entre 

outros signos de rememoração. Assim, no momento em que uma tradição da memória 

enquanto processo experimentado e vivenciado coletivamente começa a se esvair, é 

preciso criar marcos para ancorar essa nova memória.83
 

Assim, a história institucionaliza e oficializa a memória e, conforme Nora, já não 

produzimos mais memória, mas história mesmo. Ela requer indícios, vestígios, não basta 

mais ser um rememorar pela palavra, é preciso o dado concreto do registro. Daí, para 

Nora, a obsessão contemporânea pelo arquivo. A partir da concepção de Nora de que  

os lugares de memória podem ser pensados nos três sentidos da palavra, ou seja, tanto 

material, quanto simbólico e funcional, podemos considerar os meios de comunicação  

de massa como lugares de memória da sociedade contemporânea. Mais precisamente: 

seriam eles com certeza espaços privilegiados no arquivamento e produção da memória 

contemporânea. 

Os cemitérios, portanto, devem ser pensados como lugares de memória, pois ao 

enfocar o ato de "lembrar o morto" envolvendo um ritual coletivo "a sociedade expõe 

relatos de personalidades que desempenham um duplo papel na construção póstuma: 

de um lado, servem para demonstrar a perenidade do morto e de sua obra e, de outro, 

servem para atualizar o valor simbólico de vivos e mortos”84. Essa “construção” das 

personalidades é realizada através da representação das mesmas por epitáfios, 

fotografias e esculturas, contendo muitas vezes significados simbólicos. 

Muitas expressões simbólicas contidas nos cemitérios são iconográficas, 

representando a história do sentimento religioso. Esses sistemas de  símbolos 

expressam identidades coletivas que estão diretamente associadas ao contexto histórico 

de determinadas regiões. Para Ariès, a visita ao cemitério foi e ainda é o grande ato 

permanente da religião. Aqueles que não vão à igreja vão ao cemitério, aonde evocam o 

morto e cultivam sua lembrança.85
 

A análise das representações culturais coletivas levou à diversificação das fontes, 

pois os elementos iconográficos têm uma importância tão grande quanto o discurso 

formal, como afirma Vovelle: 

 
 

 

83 
NORA, 1988, p. 84. 

84 
ARAÚJO, 2008, p.44. 

85 
ARIÈS, 2003, p. 75. 
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De certo modo, a indagação sobre o popular levou à diversificação de recursos, 
relativizando o primado do escrito e valorizando outras fontes, tais como o 

documento oral e a iconografia.
86

 

Desse modo, o cemitério passa a ser uma fonte rica de elementos que 

testemunham, relatam e contribuem para construir o contexto de determinadas 

sociedades, contextualizadas em um espaço-tempo. As imagens e os escritos, lá 

representadas, são um reflexo das representações coletivas diante das diferentes 

manifestações sociais, culturais e políticas do mundo dos vivos. Essa ideia é confirmada 

por Fernando Catroga: 

 
Para representar o seu papel, o cenário cemiterial tinha de ser dominantemente 

simbólico. Todavia, esta verificação tem de ser interpretada com cautelas. É que, 

nesta trama, a função metafísica está intimamente colada às suas implicações 

sociais.
87

 

Conforme Vovelle houve na Europa uma idade de ouro do cemitério, pois durante 

quase um século, de 1830 a 1920, a cidade dos mortos foi terreno de surpreendente 

proliferação das produções do imaginário coletivo - a arquitetura e a estatuária refletiram 

profusamente a intensidade do investimento coletivo no cemitério. Entre 1860 e 1930, foi 

a época da proliferação dos jazigos perpétuos, quando também, “a família burguesa, em 

filas  cerradas,  se  aglomerou  dentro  desse  hábitat  póstumo;  época  das  capelas    e 

monumentos funerários.”88  Nas figuras 8 e 9, respectivamente, observamos um    jazigo- 

monumento no formato de frontão neoclássico e, abaixo, dois mausoléus erigidos no 

estilo de capela neogótica, exemplificando a afirmação de Vovelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

86 
VOVELLE, 1997, p. 17. 

87 
CATROGA, Fernando. O Céu da Memória – Cemitério romântico e culto cívico dos mortos em Portugal 

(1756-1911). Coimbra: Livraria Minerva Editora, 1999. p. 112. 
88 

VOVELLE, 1997, p.328. 
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Figura 09. Jazigos no formato de capela neogótica. Cemitério Alter St. - Matthäus – 
Kirchhof. Berlin, 2014. 

Figura 08. Jazigo com frontão neoclássico. Cemitério Alter St. - Matthäus – Kirchhof. 
Berlim. Foto do autor. 
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Este sentimento de preservação da memória através das representações 

funerárias é observado na Europa a partir da segunda metade do século XIX, quando  

em 1868 é lançada em Lisboa uma revista dedicada à preservação da memória dos 

falecidos, a “Revista dos Monumentos Sepulchaes” Conforme trecho citado por Batista: 

 
O túmulo é o cofre em que se arrecadam as preciosas cinzas do heroe, do 

benemérito da pátria, do sempre chorado chefe de família etc; emquanto que o 

monumento ostensivo, formado de magestoso pedestal de mármore sobre o qual 

compêa a imponente estatua de bronze, que representa o heroe que a    vaidade 

dos homens pretende legar aos vindouros, não passa de um mero capricho. 
89

 

Phillipe Ariès destaca que durante o século XIX a sociedade burguesa, para se 

afirmar, e por muitas vezes sentir-se individualizada e única, passou com o tempo a 

encomendar a escultores e artistas-artesãos obras que expressassem seu gosto e suas 

pequenas fantasias advindas do inconsciente coletivo90. Desta forma, seguindo padrões 

estéticos convenientes, a arte funerária acabou, por sua vez, contribuindo para 

desenvolver um ideário estético determinado. Como exemplo, pode-se mencionar o 

neoclássico, o ecletismo, o “art-nouveau”, o “art déco”, estilos artísticos que serviam de 

modelo e de orientação para a formação do gosto estético da população91. Ao mesmo 

tempo, deve-se considerar que essas construções tumulares estão imbuídas de signos 

que expressam valores religiosos e socioculturais de fácil assimilação. Por fim, pode-se 

dizer que a arte funerária acabou por muitas vezes misturando com harmonia os 

símbolos cristãos e profanos com o intuito de afirmar determinada identidade particular 

ou pública do falecido. 

Pode-se afirmar que a arte funerária na maioria das vezes é apresentada como 

sendo um universo cultural próprio, pois é apresenta características próprias, que tornam 

o cemitério como museu ao céu aberto. Nogueira define a arte cemiterial como: 

 
[...] intemporal, foi feita no passado e sobrevive ao presente; é transmissora de 
significados peculiares, pois reflete a cultura emocional da época, o gosto 
dominante do grupo social de que procede e tem uma função ideológica 
relacionada com a ideologia da sociedade burguesa. Está imbuída de forte carga 
simbólica, pois nada é incorporado ao conjunto de modo aleatório. Diante do 
monumento funerário, podemos detectar seu significado artístico, religioso e 
moral; podemos tocá-lo, sentir sua textura, verificar o brilho dos cristais do 
mármore, reconhecer sua forma, sua função e, sobretudo emocionarmos. Enfim, 

 
 

 
 

89
BATISTA, Henrique S. de Araújo. Assim na Morte como na Vida: arte e sociedade no Cemitério São 

João Batista (1866-1915). Fortaleza: Museu do Ceará/Secretaria da Cultura e Desporto, 2002. p. 12. 
90 

ARIÈS, 2003, p. 24. 
91 

BORGES, 2002, p. 47. 
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a arte funerária tem uma abrangência maior do que se supõe. Está incorporada à 

história, ao contexto cultural, à experiência e à comunicação corporal.
92

 

Portanto, os túmulos traduzem de maneira muito mais sugestiva, seu reflexo no 

imaginário coletivo do grupo, a começar pelo que a propósito disso era percebido e 

condicionado segundo o espírito da época. 

 

2.3. Representações simbólicas escritas: os epitáfios 
 

Sendo o túmulo um testemunho da identidade daquele que ali está sepultado, os 

elementos que constituem a pedra lapidar revelam características que estabelecem uma 

conexão permanente entre os vivos e o indivíduo que não mais está. Nesse sentido, a 

inscrição sepulcral, ou epitáfio, realiza a função de comunicação e perpetuação da 

memória do falecido. Ao analisar epitáfios de cemitérios mexicanos, Bureau revela: 

 
[...] se requiere também estabelecer la identidade de quien ahí se halla sepultado 
y ello se logra plasmando em el sitio, mediante la inscripción sepulcral, los datos 
específicos de filiación del sujeito. Aunado a lo anterior, em la idea de mantener 
viva la memoria de quien se há ido, dicha inscripción se convierte em el recurso 
de comunicación entre vivos y muertos en el que los vivos expresan su dolor por 
médio de frases próprias, poemas, citas bíblicas y literárias o incluso mediante 
satíricos epigramas, al tempo que los muertos mantienen su voz viva y com ello 
su “existência”, com reclamos o sentencias.

93
 

 
A origem etimológica do termo epitáfio provém do grego antigo ἐπιτάφιος 

(epitáphios), composto por dois radicais gregos: epi- (sobre, em cima de,) e taphos- 

(tumba, túmulo). A inscrição tumular tem como objetivo identificar o sujeito/família ali 

sepultado. O epitáfio em si corresponde a algum texto que está relacionado a uma 

biografia e de modo geral, o texto pode ser de enaltecimento da pessoa morta ou 

meditação sobre um tema relativo à vida ou à morte. Este texto pode ser um poema, 

oração,  trecho  de  obra  literária,  música  ou  frases  escritas  em  primeira  ou  terceira 

pessoa94. 

Historicamente o epitáfio faz parte do imaginário a partir da Idade Antiga, 

evidenciando e destacando o papel social do indivíduo, seja numa mastaba no Egito   ou 

 
 

 

92  
NOGUEIRA, Sandra.  Cultura material:  a emoção e  o prazer  de criar,  sentir  e  entender  os   objetos. 

RBSE, v.1, no. 2 pp. 140-151, João Pessoa, GREM, ago. 2002. p. 264. 
93 

BUREAU, Gustavo. El Epitafio. In.: CERRILLO, Luz de Lourdes Serna. LIMONES, Carlos Alberto 
Mercado.  Catrina  y  Sepulcro:  Cultura  y  Espacios  Funerarios  em  México.   Xochimilco:     Universidad 
Autonoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2006. p. 51. 
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SANTOS, F.A.; ROCHA, D.C.O.; OLIVEIRA, M.S. Efígies da morte - o imaginário fúnebre em meio   aos 

elementos tumulares no cemitério Santa Isabel (1950-2008) Cadernos de Graduação - Ciências Humanas 
e Sociais. v. 12, n.12, 2010. p. 12. 
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na necrópole grega. Mesmo com a forte tradição oral na Idade Média, o epitáfio 

sobrevive nos túmulos de religiosos e nobres, principalmente em latim e no formato de 

nota biográfica ou oração. Na Idade Moderna, com a separação mais evidente entre 

vivos e mortos utiliza-se a estereotipia “Aqui jaz”, que identifica o local para o culto 

funerário.95
 

O epitáfio, portanto, auxilia na perpetuação da lembrança do morto na sociedade. 

Essa característica está temporalmente ligada ao desenvolvimento industrial e 

consequente crescimento do cientificismo, tornando o epitáfio forma de expressão social 

contextualizada em seu tempo e espaço próprio. 

 
A época de ouro de utilização do epitáfio é o período oitocentista, em que se 
observam, além da nota de identidade, textos mais longos, tanto de caráter 
biográfico, como elegias e orações, marcados pela retórica e eloquência 
romântica do período. Em contraponto, no século seguinte, os epitáfios tornam- 
se mais concisos e menos eloquentes, evidenciando uma tendência de 
amortização do sentimento da morte e do luto. Mesmo com as mudanças 
observadas no gênero no decorrer do tempo, observa-se que preserva como sua 
principal função a criação ou a manutenção de uma representação simbólica de 
um ator social de determinada época e contexto social. Nesse viés, o epitáfio 
ratifica a visão de mundo de determinado grupo social. 

96
 

Siqueira destaca que o epitáfio assim como os demais gêneros post mortem, tem 

por objetivo principal integrar o morto a um novo lugar social, vinculado à memória e à 

posteridade. Falando de um modo que seja considerado mais específico, o epitáfio 

estrutura-se a fim de atingir alguns objetivos pragmáticos: 

 
Chamar a atenção para a existência de um corpo, que não é precisamente o 

mesmo (aquele atuante socialmente), fixado, imóvel, no túmulo; Convencer, por 

meio do enaltecimento ostensivo acerca da pessoa de quem se fala, de que as 

virtudes sobressaem-se na morte; Provocar uma meditação sobre a finitude da 

vida e a mortalidade humana; Compartilhar o luto dos sobreviventes com outros 

membros da comunidade a qual pertence o morto.
97

 

Analisando os epitáfios, observamos quatro características mais relevantes: 

Epitáfios religiosos e não religiosos; de aceitação ou não da morte terrena pelos 

familiares; e escritos pessoais de homenagem à pessoa.98 Percebemos uma 

característica marcante que diferencia túmulos de regiões mais interioranas para as  

mais  urbanizadas:  O  sentimento  religioso  da  eternidade.  Enquanto  no  interior,    os 
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ARIÈS, Philippe. O Homem Diante da Morte. RJ: Francisco Alves, 1981. 
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Conta no anexo 4 uma tabela das tipologias e exemplos de epitáfios das regiões pesquisadas na tese. 
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epitáfios expressam claramente a ideia de reencontro na vida eterna, os escritos 

encontrados nas grandes cidades tendem ao ceticismo. Fato explicado devido ao 

consumismo e a agitação do dia-a-dia. Com isso, diminuiu-se a preocupação com a 

fabricação e manutenção de grandes túmulos, que consomem grande quantidade de 

tempo e dinheiro. Hoje notamos uma valorização do plano urbano dos novos cemitérios, 

que   contém   salas   confortáveis,   jardins,   floriculturas,   restaurantes,   entre    outras 

comodidades. 99
 

Podemos atribuir esta despreocupação com a produção de grandes obras 

funerárias como uma manifestação da chamada “cegueira da morte” nas palavras de 

Edgar Morin: “Fazemos de conta que a morte não existe, pois a vida cotidiana é pouco 

marcada pela morte.”100 A não ser, é claro, quando assistimos o telejornal noturno. 

Para se entender melhor este tipo de análise, vamos recorrer ao modelo teórico 

elaborado por Fábio Augusto Steyer101, através do qual explica que o indivíduo, ao se 

deparar com a morte, reage basicamente de duas maneiras distintas:  Negação  da 

morte, na qual a família do morto expressa seus sentimentos de revolta com o fim da  

vida através de inscrições, fotografias e objetos colocados nos túmulos que relembram a 

vida terrena; aceitando a morte terrena, demonstrando isso através da fé e de 

homenagens e saudações à vida do morto. Também devemos observar a negação da 

morte como fim da existência, onde o falecido continuará a viver em outro plano 

metafísico. 

É evidente que, ao analisar os epitáfios, se deve levar em conta os aspectos 

sociais e culturais da região analisada, pois aquilo que se observa nos grandes centros 

pode ser diferente das manifestações do interior do estado e do litoral, elemento que 

afirma as atribuições identitárias de cada região. 

Enfim, o epitáfio guarda a ideia sobre concepções e realizações da vida, assim 

como as concepções sobre a morte e o porvir. Ele exalta e idealiza o individualismo, 

dando “voz” ao morto bem como para os seus que permaneceram. Permite adentrar nas 

 
 

99 
Em contrapartida, alguns cemitérios antigos estão sendo demolidos e tendo suas obras retiradas para 

construção de estacionamentos, crematórios, entre outros, como acontece com o Cemitério São José II, 
em Porto Alegre. Esse fato foi denunciado para o MP ainda durante a pesquisa que resultou na  
dissertação de mestrado do autor. 10 anos depois quase todas as obras tumulares foram retiradas e 
nenhuma atitude foi tomada pelo poder público para impedir a sistemática destruição das obras do referido 
cemitério. Hoje (2015) o espaço que antes comportava jazigos perpétuos transformou-se num 
estacionamento privado. 
100 
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concepções dos vivos sobre a morte, além de fornecerem preciosas informações 

biográficas, marcando assim a identidade do falecido. Nesse sentido, o epitáfio cumpre 

também um papel pedagógico, pois “ensinam” não somente a biografia do morto, mas 

também refletem a religiosidade (ou falta dela) na comunidade no qual está inserido. 

Essa relação entre a religiosidade e as expressões funerárias será abordada no capítulo 

seguinte. 
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3. EUROPA, BRASIL E MORTE: CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO 

RELIGIOSO/CULTURAL CEMITERIAL 

 
Ao analisarmos as expressões funerárias contidas nas lápides dos cemitérios 

teutos da Alemanha e dos cemitérios dos teuto-brasileiros no sul do Brasil, faz-se 

necessário discutir o imaginário europeu sobre a morte e os cemitérios, e de que forma 

esse imaginário se revelou na cultura funerária cristã, para nesse sentido fazer um 

paralelo comparativo entre as expressões funerárias expressas nos dois lados do 

atlântico. 

 

3.1. Igreja e Cemitério – O Mundo judaico-cristão e as Representações da Finitude 

nos Túmulos 

 
No contexto bíblico pré-cristão aparecem diferentes formas de pensar sobre o 

destino do ser humano após a morte, e isso é refletido nos costumes funerários do 

contexto. Conforme Blank “tais concepções se baseiam, de um lado, na cultura judaica 

da Palestina, mas de outro lado, podemos constatar também a influência da filosofia 

helênica e gnóstica”. 102
 

Num primeiro momento, o monismo103  judaico rejeita o culto aos mortos, pois 

vivos e mortos viviam em mundos separados, uma vez que 
 

[...] no momento que o ser humano morre, ele morre na sua totalidade. Era  
desse modo que a teologia de Israel entendia o além, sem, apesar disso, ignorar 
que os que morreram estavam vivos, que Javé era Deus também daqueles   que 

 
 
 

 
 

102 
BLANK, Renold. A Morte em Questão. São Paulo: Edições Loyola. 1998, p. 99. 

103 
Utilizamos como base para o entendimento do monismo a definição de Gilson Freire: “Definimos o 

monismo,  em  seu  aspecto  filosófico  mais  abrangente,  como  o  substrato  ideológico  que  apregoa   a 
existência de uma substância única, subordinada a princípios também unitários, na composição de tudo o 
que existe no universo. Em seu significado mais simples, monismo é a doutrina da unidade, cuja palavra 
advém do grego monás que designava, na filosofia pitagórica, “toda complexidade que se faz um todo 
coeso.” Disponível em <http://www.gilsonfreire.med.br/index.php/ubaldianos/breve-historia-do-monismo> 
Acesso em 27 ago. 2013. 
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morreram: um Deus dos vivos nessa nossa dimensão terrena e dos vivos na 
dimensão do além

104
. 

 
Porém no decorrer da história de Israel, a concepção de finitude vai se  

alterando, para um reino futuro no qual impera a justiça e a paz, e assim Deus passa a 

ser também o Deus dos mortos, pois estes saem do estágio da escuridão para o retorno 

à vida. Assim, existe o retorno à vida, pois “Deus recriaria o corpo da pessoa morta, [...] 

recriar a pessoa humana na sua totalidade”.105 Isso abre caminho à preocupação de 

perpetuar o corpo do morto num espaço próprio, bem como não deixar que sua memória 

e identidade desapareçam. 
 

Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. (Sl 115:17) 
Portanto profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu abrirei os 
vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos 
trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os 
vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. (Ez 
37:12-13) 

 
Já para a civilização cristã e para boa parte dos judeus (aqueles que acreditam 

na ressurreição) a morte era vista como passagem para outra dimensão, a transposição 

ao eterno sofrimento e expiação (inferno), ou o acesso ao eterno gozo, reservado aos 

bem-aventurados (o paraíso). Ela significa a passagem para a vida eterna e verdadeira, 

preferencialmente para a vida no jardim do Éden, em eterna contemplação e presença 

de Deus. A morte promovia o acesso para outra dimensão da vida, seja de eterno 

sofrimento e expiação nos infernos, ou de bem-aventurança no paraíso, do qual fomos 

expulsos pelo pecado original. “É por escrúpulo e sentimento religioso, e em expectativa 

da ressurreição que, durante muito tempo e quem sabe até os dias de hoje, cultivamos o 

hábito social de sepultar solenemente os corpos de nossos defuntos”.106
 

Nesse sentido, Vernant afirma que: 
 

O homem cristão deveria acreditar que somente ao morrer iniciaria a verdadeira 
vida, assim os ritos fúnebres, o sermão e a missa faziam parte de uma educação 
para enfrentar a morte, ou por outra, incutir um determinado ideal de eternidade, 
relacionado  com  as  maneiras  de  viver,  de  se  conduzir  na  vida,  incluindo a 
maneira certa de entender e aceitar a morte

107
. 

 
Foi a partir dos séculos VII a IX que principiam as transladações dos restos 

cadavéricos  dos  mártires  sepultados  nas  catacumbas,  uma  vez  que  a  visita       às 
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catacumbas já era um hábito em desuso. As igrejas começaram a receber relíquias, 

passaram a ser local de peregrinação, lugar privilegiado para inumação. 

Em alusão a este fato ressalta Francisco Queiroz: 
 

Em toda a Cristandade, o enterramento ad sanctos foi sempre um hábito anterior 
à própria concepção de “igreja” como espaço de culto. Os hábitos de inumação 
no interior de igrejas, claustros e terrenos envolventes continuaram ao longo de 
séculos. [...] Na Roma clássica, as necrópoles situavam-se fora das cidades 
normalmente nas suas vias de acesso. Quando algumas das necrópoles 
romanas dos primeiros séculos do Cristianismo foram transformadas em 
basílicas, estas se situavam ainda nos subúrbios das cidades. No entanto, as 
basílicas – locais de peregrinação e pólos aglutinadores de população – em 
breve passaram a estar rodeadas de habitações. Sendo assim, na Idade  Média, 
as igrejas (e, consequentemente, os cemitérios) situavam-se já bem no centro 
das povoações.

108
 

 
No mundo grego-romano, os mortos eram deixados fora da cidade, na cidade dos 

mortos, a necrópole, pois consideravam o morto impuro. De acordo com Le Goff, devido 

à cristianização ocorre a urbanização dos mortos, ou seja, 

 
[...] a cidade torna-se também a cidade dos mortos: o cemitério: um lugar de 
sociabilidade, alheio a todo respeito religioso, ele somente terá um estatuto 
exclusivamente religioso tardiamente, a partir do século XIII. Até então, é um 

lugar de encontro e mesmo de diversão.
109

 

 
Os cemitérios com as características que herdamos na contemporaniedade só 

apareceram em plena Idade Média, quando se enterravam os ricos dentro das Igrejas e 

os pobres na área externa da igreja, os adros, tudo nos limites paroquiais. Ariès afirma 

que a partir do século V da era cristã o defunto era abandonado à Igreja, que deveria se 

encarregar dele até o dia da ressurreição, pois “os sarcófagos de pedra muitas vezes 

comportavam, além dos nomes dos defuntos, seus retratos.”110 A partir deste momento a 

arte funerária evoluiu no sentido de uma maior personalização. 

Na era cristã o imaginário que se tinha da morte nos primeiros momentos foi 

normalmente personificado de forma positiva111. As formas mais comuns de 

manifestação artística destes primeiros séculos foram o relevo, as pinturas e os 

mosaicos, que representavam sempre objetos devocionais, trechos da Bíblia ou 

evocavam a passagens da vida dos Santos. A literatura teve sua maior representação 
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entre os meios vernáculos, que constantemente utilizou-se de elementos teológicos, 

religião popular e folclore. 

A preocupação com a morte era uma constante na sociedade medieval. O pior 

que poderia acontecer ao sujeito era a morte inesperada, brusca, à qual se sucumbia 

sem a oportunidade de se preparar para a vida no além. Uma vez que tivesse condições 

econômicas, o morto poderia ser enterrado na igreja, uma vez que devido às condições 

do período (peste, guerras, fome) o indivíduo era normalmente enterrado em valas 

comuns, independente de ser espaço cemiterial ou não. 

 
Para sobreviver a este mundo hostil a população recorria à proteção divina. E se 
esta ainda estava impregnada das reminiscências dos cultos pagãos, em 
crenças que perpassavam pelo mágico, pelas maldições e pelo sobrenatural, 
será pouco a pouco ordenada pela força clerical.

112
 

 
Naturalmente, os cemitérios estão dentro do terreno da igreja. Seja  

internamente, com ossuários próximos ao altar, inserido nas paredes (figura 10) e até 

mesmo no chão (figura 11), como externamente, no jardim que circunda ou fica ao lado 

dos templos. Ariès comenta que, “na língua medieval, a palavra ‘igreja’ não designava 

somente o edifício da igreja mais sim todo o espaço em redor da igreja: para o costume 

de Hainaut, a igreja paroquial é constituída por ‘nave, campanário e cemitério.’” 113
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Figura 10. Túmulo medieval. Igreja St. 
Nicolai. Stralsund, Alemanha. Foto do 
Autor. 

Figura 11. Túmulo medieval. Santo Osmund. 
Catedral de Salisbury, Inglaterra. Foto do autor. 

 

 

Nesse sentido a morte não iguala as pessoas, mas acaba por reproduzir a 

geografia da sociedade, quando verificamos que, tanto na igreja como no cemitério, 

existem áreas divididas por classes sociais. “A morte igualitária só existe no discurso, 

pois, na realidade, a morte acentua as diferenças sociais114”. 

 
Almeida afirma que 

 

Neste aspecto o papel do clero e da Igreja Católica como mediador e ordenador 
das relações que passam a ser cultivadas entre vivos e mortos foi marcante. A 
convicção no poder dos santos e a fé nas virtudes partilhadas com os mortos, 
redimindo pecados e aliviando culpas, foi amplamente explorada pelo poder 
temporal.  Além   do  mais  era  objetivo,   através   da  evangelização   controlar, 
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absorver, filtrar os comportamentos e tradições pagãs, inserindo aquelas 
consideradas lícitas e acordadas com a doutrina cristã.

115
 

 

Ariès nos elucida que durante a alta Idade Média a morte era domesticada, 

familiar, ou seja, havia certa intimidade entre o morrer e o cotidiano da sociedade, a tal 

ponto que este ato era encarado como algo natural da vida. Era comum o moribundo, 

pressentindo a chegada de sua morte, realizar o ritual final, despedir-se e quando 

necessário reconciliar-se com a família e com os amigos, expondo também suas últimas 

vontades e, então morria, na esperança do juízo final quando alcançaria o paraíso 

celeste. É por isso que nesta época a morte súbita, repentina era considerada 

vergonhosa e às vezes considerada castigo de Deus. “Tão logo se constatava a   morte, 

irrompiam em torno às cenas mais violentas de desespero. ”116
 

Assim, ordenava-se a instituição de um momento para manutenção dos mortos e 

do seu espaço. O abade de Cluny Santo Odilon, em 998, pedia aos monges que 

orassem pelos mortos. Desde o século XI os Papas Silvestre II (1009), João XVII (1009) 

e Leão IX (1015) instituem aos cristãos dedicar um dia aos mortos. No século XIII esse 

dia anual passa a ser comemorado em 2 de novembro, porque 1º de novembro era a 

Festa de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos celebra todos os que morreram 

em estado de graça e não foram canonizados. O Dia de Todos os Mortos celebra   todos 

os que morreram e não são lembrados na oração.117
 

 
Essa reordenação do culto aos mortos pode ser traduzida através de três ações: 
primeiro, a organização e sistematização dos ofícios divinos eucarísticos pelos 
defuntos, não apenas no dia do funeral, mas em datas específicas e por tempo 
indeterminado. Tratam-se dos ofícios periódicos e solenes. A segunda ação 
relaciona-se à inserção dos nomes dos benfeitores nos necrológicos que 
deveriam ser lidos ao fim da hora litúrgica, imediatamente após a menção dos 
mártires, virgens, bispos e confessores. O registro do nome, a leitura solene, 
inscrevia o falecido ao exército dos justos. Finalmente a terceira prática consistiu 
na instituição do dia dos Fiéis Defuntos, a 02 de novembro, imediatamente após 
a festa de Todos os Santos a 01 de novembro. 

118
 

 
De acordo com Mattoso: 

 

A celebração do dia 2 de Novembro e o ofício quotidiano por todos os defuntos 
têm, pois, uma dupla conseqüência binária. Por um lado recuperam e colocam 
sob a orientação do clero todo o culto dos mortos, com profundas raízes em 
todas as religiões e que até então se continuava a praticar na seqüência dos 
cultos domésticos, com os próprios leigos como oficiantes. A rigorosa separação 
entre leigos e clérigos, proposta como um objectivo de primeira importância  pela 
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Reforma Gregoriana, reservava para os clérigos o completo monopólio de todas 
as acções religiosas.

119
 

 
O cemitério e a igreja se confundiam, uma vez que os mortos eram enterrados 

tanto no interior das igrejas quanto no seu pátio. Esta prática está ligada à ideia de que 

uma vez enterrados perto dos santos e mártires estes guardariam os mortos enterrados 

ao seu derredor protegendo-os do inferno. É importante salientar que embora a igreja e  

o cemitério estivessem interligados, ambos não deixaram de serem lugares públicos,  

nos quais ocorriam encontros e reuniões, de forma que vivos e mortos conviviam em 

locais comuns120. 

A partir do século XII, ao invés da certeza passa a reinar a incerteza, uma vez 

que agora cabia à Igreja intermediar o acesso da alma ao paraíso e o julgamento final 

deixava de ser visto como evento que ocorreria nos Tempos Finais e passa a ser visto 

como um evento que aconteceria imediatamente após a morte e resultaria na descida ao 

inferno (no sofrimento eterno) ou a ascensão aos céus (na alegria eterna) e isso 

dependeria da conduta do moribundo antes da morte. 

Essas mudanças causaram alterações nas perspectivas das pessoas em  

relação à morte, a qual deixava de ser algo natural e passava a ser uma provação. 

“Sente-se que a confiança primordial está alterada: o povo de Deus está menos seguro 

da misericórdia divina, e aumenta o receio de ser abandonado para sempre ao poder de 

Satanás”.121
 

Duby122  afirma que “mais que uma arte de viver, o cristianismo do século XIV foi 

uma arte de bem morrer”. Santos-Silva afirma que 
 

A morte ideal era esperada no leito, de preferência após uma enfermidade 
prolongada, que daria ao indivíduo a chance de se arrepender dos pecados e 
fazer testamento e doações deixando encomendadas (e muitas vezes pagas) as 
missas em favor de sua alma, na crença de que estas encurtariam a   passagem 
para o paraíso, caso ainda houvesse dívidas a serem pagas após a morte. 

123
 

 
Isso gerou o comércio de indulgências, feito pelo clero católico, prometendo em 

troca de contribuições pecuniárias a absolvição das almas que estavam no purgatório. 

Nesse contexto, um dos pontos principais da Reforma Protestante referia-se à morte e 
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ao perdão dos pecados e condenou a prática das indulgências. Um dos principais temas 

abordados por Lutero, nas 95 Teses, condena de forma clara essa prática: 

 
10. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam 
aos moribundos penitências canônicas para o purgatório 
21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é 
absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do papa. 
24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por 
essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena.

124
 

 
Dessa forma, Lutero enfatizou o simbolismo da cruz e da morte de Cristo, uma 

vez que ao ressuscitar dos mortos, Jesus concedeu ao ser humano mortal também o 

dom de ressuscitar e viver uma vida eterna. Assim, a finitude humana é irreversível, mas 

através da justificação em Cristo, o indivíduo garante uma nova vida no reino de Deus. 

Com isso, o protestantismo buscou reconfigurar também os ritos funerários e as 

representações simbólicas nas lápides funerárias. 

Silva afirma que 
 

os reformadores recomendavam modéstia e que se desse importância ao 
sentimento interior e não nos símbolos exteriores. [...] para que o luto não resida 
nas vestes mas no coração, os fiéis serão advertidos para se comportarem   com 
toda modéstia deixando toda ambição, hipocrisia e superstição.

125
 

 
O costume de enterrar os mortos fora dos muros da cidade em sepulcros 

familiares ou comuns toma força a partir do século XVII, devido principalmente às 

primeiras idéias higienistas que surgiam, devido ao trauma da Peste.126 As vítimas da 

Peste não eram mais enterradas no espaço da Igreja, seja pela preocupação com a 

contaminação, seja pela grande quantidade de mortos, mas sim em grandes covas 

coletivas distantes do centro urbano. Os cemitérios com a feição atualmente  conhecida, 

fora do recinto das igrejas foi, no entanto, um produto de lenta maturação, que eclodiu  

no século XVIII e por dois motivos: a popularização dos temas de antiguidade greco- 

romana e a observância dos princípios de higiene127. Tudo isso concorreu para que se 

generalizasse a opinião de que as igrejas não eram o lugar apropriado para manter 
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sepulturas. Essa nova concepção determinou a construção de cemitérios ao ar livre e o 

mais longe possível do perímetro urbano, em todas as grandes cidades européias.128
 

Blume afirma que esse afastamento dos mortos e dos cemitérios do interior das 

cidades e de dentro das igrejas pesou bastante a 

 
[...] doutrina protestante, que rejeitava a adoração, a necessidade de intercessão 
pelos mortos e o papel dos santos como intermediários para a salvação. Os 
mortos já não estavam mais no centro das intercessões, as orações eram 
direcionadas ao conforto espiritual dos sobreviventes, devendo o cemitério não 
ser um lugar de devoção, mas sim de reflexão e de tranquilidade.

129
 

 
O pensamento iluminista que surgira no período intensificou as medidas 

higienistas, reforçando a adoção do enterramento individual, e devido a isso geraram a 

justificativa racional contra a prática indiscriminada dos fossos e valas comuns. Blume 

comenta que 

 
[...] a localização do túmulo no cemitério resultaria do ordenamento da morte – 
além de individual, respeitaria linhas demarcatórias quanto à localização e 
permitiria o monitoramento adequado dos períodos de descanso. (período de 
ocupação de um túmulo). [...] O final do século XVIII foi caracterizado pela 
invasão do Estado policial na "ciência" dos serviços funerários, fazendo parte da 
vida cotidiana e estendendo os tentáculos de suas regulamentações até nos 
momentos finais da vida. Iniciou-se uma burocratização dos cemitérios, que ao 
longo do século XIX já se mostraria não apenas como irreversível, mas que  
ainda se intensificaria consideravelmente. 

 
Assim, o cemitério passa a representar os ideais burgueses do Iluminismo, se 

estruturando espacialmente de modo a reproduzir no mundo dos mortos os conceitos do 

mundo dos vivos. No lugar de valas comuns, túmulos individualizados ou de pequenos 

agrupamentos familiares, individualizando o morrer. Essa individualização refletiu-se na 

arquitetura do espaço cemiterial, na qual surgem túmulos que expressam os valores, 

preceitos religiosos e a posição social daqueles que ocupavam este espaço. De acordo 

Vovelle “o Cemitério Père-Lachaise, em Paris, assistiu em 1815 à edificação da primeira 

capela familiar”130. 
 
 
 
 
 
 

 
 

128 
PAGOTO, Amanda Aparecida. Do Âmbito Sagrado da Igreja ao Cemitério Público: transformações 

fúnebres em São Paulo (1850 – 1860). São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de  
São Paulo, 2004. 
129 

BLUME, Sandro. Morte e morrer nas colônias alemãs do rio grande do sul: recortes do cotidiano. 
Dissertação em História Universidade Vale Rio dos sinos –UNISINOS. 2010. p. 60. 
130 

VOVELLE, 1997, p. 354. 



72 
 

 
 

 

 
 
 

Daí a popularização dos túmulos em forma de capela, tão freqüentes em todos 

os cemitérios, até mesmo em nossos dias. E, em decorrência, também, da inovação, 

houve, como na antiguidade, a sacralização do morto, que passou a possuir uma aura 

divina, contrariando os princípios esposados, sobretudo na Idade Média, que o 

considerava, apenas, um repositório esvaziado de seu conteúdo essencial: a alma. A 

sepultura do defunto começou, então, a ser visitada, para oração e evocação do morto 

junto a Deus e aos Santos. A própria confecção dos túmulos reflete a nova mentalidade, 

pois se até a Renascença apenas os nobres e as altas figuras eclesiásticas mereciam 

túmulos personalizados e com estátuas decorativas, a partir do século XIX a produção 

em escala industrial popularizou tal uso. É preciso considerar que 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  Ariès 

Figura 12. Corredor do Cemitério Père-Lachaise, Paris, França. Foto do autor 
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131, 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. 

 
3.2. Identidade Religiosa Católica e Protestante nos Túmulos 

 

No cristianismo, o além-túmulo era visto como um lugar bonito e cheio de paz. 

Nos versos é possível perceber também a inversão da morte e da vida. 
 

E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso. 
Lucas 23:43 

 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe- 
ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 
2:7 

 
E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será 
ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 
Mateus 16:19 

 
A posição terra/céu sempre presente no texto bíblico mostra outra posição 

fundamental: vida/morte, no sentido de uma inversão básica em que vida significa morte 

(negação da vida presente) e morte significa vida (afirmação da vida futura). 132 Desta 

maneira, está claro que, para os protestantes, assim como para os católicos, a morte  

não é o fim, mas o começo de uma nova vida. Contudo há entre ambos maneiras 

diferentes de se garantir a salvação, e a partir dessa visão da salvação, percebemos que 

diferem as formas de estruturar as sepulturas. 

Ao analisar as práticas católicas no Brasil colônia, Andrade Jr deixa claro que 

pela falta de uma ritualística mais rígida, acabara ocorrendo miscelâneas entre as 

diferentes culturas presentes no país. 

 
Não podemos deixar de identificar que os cemitérios e túmulos católicos, 
possuem algumas referências culturais que, na maioria dos casos, não se 
aplicam a outros sepulcros de religiões cristãs. O catolicismo no Brasil deve ser 
visto como um emaranhado de práticas e gestos simbólicos que ultrapassam as 
leis canônicas. Isto se deve, em grande parte, à formação religiosa católica no 
país, que durante muitos séculos se deu a partir da falta de religiosos e a tarefa 
de evangelizar e de seguir as regras dos cultos fossem realizadas por leigos, que 
por não possuírem uma formação rígida, acabaram agregando aos rituais 
católicos práticas de suas vivências com outras culturas, como a indígena, a 
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africana e até mesmo práticas pagãs que ainda estavam vivas na Europa do 
século XVI. 

133
 

Para o catolicismo, a crença de interceder pela alma do morto para evitar que  

ela permaneça por longo período no purgatório era prática comum. Nesse sentido, o 

purgatório representava uma esfera de interação entre os mundos dos vivos e o dos 

mortos, na qual era possível para os vivos - mediante muito esforço - intervir no destino 

dos mortos134. Castro afirma que 

 
[...] tal crença na possibilidade da intercessão pelos mortos junto a Deus parece 
refletir nas representações estéticas e nas configurações dos cemitérios 
católicos. Estes geralmente apresentam grande número de imagens de    santos, 
anjos e virgens, como um prolongamento destes ritos, marcados pela fé no  
poder dos ritos funerários, de mudar o status da alma dos que já partiram.

135
 

Nesse sentido, a arte funerária católica apresenta referências em relação ao 

destino do morto, uma vez que é comum a utilização de imagens com santos 

devocionais, que podem ocupar um espaço de intermediário entre o falecido e Deus, e a 

família do morto, através de orações e outros atos de intercessão, reforçam esse elo do 

agrado com o profano. Castro afirma que 

 
a crença de que é possível interceder pela alma, pela possibilidade dela estar no 
Purgatório, reforça a necessidade da realização de ritos por parte dos vivos para 
os seus mortos[...] Tal crença na possibilidade da intercessão pelos mortos junto 
a Deus parece refletir nas representações estéticas e nas configurações dos 
cemitérios católicos. Estes geralmente apresentam grande número de imagens 
de santos, anjos e virgens, como um prolongamento destes ritos, marcados pela 
fé  no  poder  dos  ritos  funerários,  de  mudar  o  status  da  alma  dos  que     já 
partiram.

136
 

 
O domínio religioso católico sobre este espaço perdura por todo século XIX, 

quando chegam ao Brasil as primeiras levas de imigrantes alemães, e em grande parte 

de confissão protestante.137 A influência do catolicismo na cultura cemiterial continuou 

mesmo após a Proclamação da República do Brasil e consequente separação da Igreja 

Católica do Estado. 
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Quando analisamos as formas tumulares protestantes, antes torna-se essencial 

definir esse conceito, uma vez que o termo abrange outras religiões além da luterana, 

como calvinistas e anglicanos. Assim, entende-se que 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. 

De acordo com Antônio Mendonça 
 

[...] o protestante é um indivíduo que professa uma religião individual, de 
consciência, que se inspira na interpretação direta e pessoal da Bíblia, pauta 
suas ações na ética racional do trabalho e na moral burguesa vitoriana. Sua 
racionalidade procura manter a distância a interferência do extraordinário no 
cotidiano, assim como sua individualidade o situa nos limites mínimos do poder 
sacerdotal ou eclesiástico. É uma religião quase secularizada e se aproxima, 
mesmo quando institucionalizada, de uma religião civil. As igrejas são 
comunidades de fé e aprendizado religioso mútuo. A disciplina, que se prende 
mais a questões de ética, principalmente de moral, tende a se tornar elástica na 
medida em que, no gradiente seita-igreja, a comunidade se aproxima mais desta. 
138 

 

Na concepção protestante conforme entendimento de Érica da Silva, para existir 

salvação não são precisos que sejam realizados ritos, extrema-unção, rezar o terço, 

missas, sufrágios pela alma, para ajudar na salvação, pois 

 
[...] o homem justificado, arrependido, crê que Jesus é o caminho para a 
salvação, por meio da fé. Justificação, penhor de salvação, tendo sido, pois, 
justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, 
por quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos 
gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só. Nós nos gloriamos 
também das tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a 
perseverança, a virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança. E a 
esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espirito Santo que nos foi dado. Foi com efeito, quando ainda 
éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios

139
 

Nesse sentido, a relação do protestante com a morte é focada a partir  da 

teologia da cruz, que reflete a vitória de Cristo sobre a morte e deste modo, leva a vida 

eterna. Lutero, no seu Sermão para Preparação para Morte, argumenta que o fim da 

vida terrestre não é o fim em si, mas o início da verdadeira vida em Deus, e assim, um 

novo nascimento, o natale. 

 
quando nos despedimos de todos na terra, então devemos voltar-nos para Deus 
somente, pois é para lá que se dirige e é para lá que nos conduz o caminho da 
morte. Aí inicia a porta estreita, o caminho apertado para a    vida, por onde cada 
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um deve se aventurar com bom ânimo, pois o caminho é, por certo, muito 
estreito, mas não é longo. Ocorre neste caso o mesmo que acontece quando 
uma criança nasce, com perigo e temores, da pequena moradia do ventre de sua 
mãe para dentro deste vasto céu e desta vasta terra, isto é, vem a este mundo. 
Da mesma forma o ser humano sai desta vida pela porta estreita da morte. 
Embora o céu e o mundo em que vivemos agora sejam considerados grandes e 
vastos, tudo é muito mais apertado e menor em comparação com o céu que nos 
aguarda do que o ventre materno o é em comparação com este céu. E por isso 
que a morte dos queridos santos é chamada de novo nascimento; é por isso 
também que o dia a eles dedicado é chamado, em latim, de natale, dia de seu 
nascimento. No entanto, a estreiteza da passagem para a morte faz com que 
esta vida nos pareça ampla e aquela, estreita. Por esta razão devemos crer  
nisso e aprender do nascimento corporal de uma criança. Assim diz Cristo: "Uma 
mulher, quando está para dar à luz, sente medo. Mas depois de dar à luz, já não 
se lembra do medo, porque, através dela, um ser humano nasceu ao mundo." 
[Jo 16.21 .] O mesmo vale para a morte: devemos livrar-nos do medo e saber 
que, depois, haverá muito espaço e alegria.

140
 

 
O cemitério protestante revela essa teologia na medida em que é organizado de 

forma de jardim, com corredores simétricos e túmulos ajardinados. Assim não parece um 

espaço de sofrimento pela perda da vida, mas sim um espaço de reflexão e 

contemplação, destituído de elementos que possam causar a lembrança do medo da 

morte, mas sim da vida em Deus. 

 
3.3. Enterramentos no Brasil Império: Católicos X Protestantes 

 

A partir das primeiras décadas do século XIX, os chamados acatólicos ou 

protestantes migram ao Brasil de forma que se pode chamar de um “protestantismo de 

imigração, portanto, todos os protestantes existentes no Brasil eram estrangeiros que 

para cá tinham vindo como imigrante, de maneira especial ingleses (anglicanos) e 

alemães (luteranos)”.141
 

No Brasil, o luteranismo está representado na Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB), Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) e nas igrejas 

livres, sendo a primeira, a maior delas, cabe ainda complementar que: 

 
Os imigrantes, alemães, suíços e noruegueses eram, na maioria, de religião 
luterana. Apesar dos esforços do imperador em promover a imigração de 
católicos, religião oficial no Brasil, já em 1824, época das primeiras tentativas de 
implantação de colônias de imigrantes, teve de ceder às necessidades e aceitar 
pessoas com todos os tipos de credos, desde que fosse respeitar a religião 
oficial

142 
[...] 
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A imigração alemã no Brasil toma força a partir de 1824, com a chegada das 

levas migratórias no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Com um contexto religioso 

diferente, muitos destes imigrantes, adeptos da religião protestante, passaram por certas 

restrições em um país predominantemente católico. Matos, analisando o Cemitério dos 

Protestantes de São Paulo, indica que 

 
[...]seus templos não podiam ter uma arquitetura que representasse seu credo, 
não poderiam casar e nem registrar legalmente este ato e também os seus filhos 
e as crianças evangélicas sofriam discriminação nas escolas públicas e havia 
outras formas de intolerância aberta ou disfarçada. Outra restrição imposta    aos 
protestantes dizia respeito aos cemitérios.

143
 

Os imigrantes protestantes teriam sua religião tolerada, desde que 

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

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

católicos, comumente no entorno das igrejas. Castro enfatiza que naquele 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. Assim, os protestantes deveriam sepultar seus 

mortos junto com os suicidas, os escravos e os católicos que não podiam pagar pelo 

sepultamento  dentro  da  igreja.  Logo  este  grupo  de  excluídos  ocupou  os  primeiros 

lugares para sepultamento a céu aberto no Brasil.144
 

Devido às dificuldades em relação aos enterramentos enfrentados pelos 

protestantes durante o século XIX, foram criados cemitérios próprios para atender esse 

público. Temos como exemplo a criação em 1844 da “Associação Cemitério dos 

Protestantes” em São Paulo para atender parte da população que era de estrangeiros 

praticantes de outra religião, que não a católica.145. Algo semelhante também ocorreu na 

Bahia, onde imigrantes fundaram em 1851, o cemitério da “Associação Cemitério dos 

Estrangeiros”, atualmente conhecido pelo nome de “Sociedade Cemitério Federação146.” 
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Figura 13. Pórtico do Cemitério Alemão de 
Salvador – Sociedade Cemitério Federação. Foto 
do Autor. 

Figura 14. Túmulo no Cemitério Alemão de 
Salvador. Inscrição em alemão : Hier Ruht in 
Gott (Aqui repousa em Deus) nome do 
falecido/data Ruhe Sanft (Desncansa em Paz) 
Foto do autor. 

 
 

 

Para entender melhor as características ritualísticas relacionadas ao morrer para 

os cristãos protestantes, lemos o fragmento de um artigo publicado no periódico “O 

Libertador”, de 21 de setembro de 1883, da cidade de Fortaleza, com o seguinte boletim, 

 
Os Evangelistas [...] nem encommendam cadáveres, nem oram pelos mortos; 
porque sendo bem aventurados os que morrem no Senhor, sabe-se, que aos  
que  assim  não morrem  de nada aproveitam  garganteados, responsórios,  nem 

occanos, quanto mais caldeirinhas d’agoa benta
147. 

Para os imigrantes chegados nas primeiras décadas do século XIX, professar 

uma fé adversa à católica tornou-se um empecilho para protestantes vivos, e da mesma 

forma para os mortos. Na hora de morrer não obtinham uma porção de terra nos 

campos-santos, que ficavam sob a administração da Igreja, todavia precisamente nos 

interiores de capelas e templos. 148
 

Cabe ressaltar que o Governo Imperial constituiu normas religiosas para os 

não católicos, entretanto não garantiu, de forma efetiva, um de seus direitos básicos: o 

de sepultar os mortos e professar os seus ritos fúnebres. Não querendo outros   conflitos 

 
 

147 
OLIVEIRA, Sérgio Willian de Castro Filho. “Estranho em terra estranha”: Práticas e olhares 

estrangeiroprotestantes no Ceará oitocentista. Dissertação (Mestrado em História Social) - Universidade 
Federal do Ceará. Fortaleza, 2011. p.44. 
148  

CASTRO, Elisiana Trilha. Aqui jaz um cemitério:a transferência do Cemitério Público de   Florianópolis, 

1923-1926. Trabalho de conclusão do curso ( Bacharel em História) - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA. 2004. p. 52. 



79 
 

 
 
 

com a Igreja Católica, o Governo imperial tomou providências para não ofender os 

praticantes da religião oficial, desconsiderando as necessidades de culto das outras 

religiões que chegavam pelas mãos dos imigrantes.149
 

Em artigo sobre as aberturas legislativas para protestantes no Brasil 

monárquico, Mariana Seixas indica que a situação legal estava garantida aos imigrantes: 

 
A partir de 1861, entretanto, com a lei 1.144, que tornava extensivo os efeitos 
civis dos casamentos dos não-católicos, e do Decreto 3.069 de 1863, que 
regulamentava a aplicação da lei 1.144, algumas aberturas legislativas podem 
ser observadas, tanto para o registro de nascimentos, casamentos e óbitos, 
quanto a separação de um espaço para o sepultamento de não-católicos, e  
ainda quanto ao acesso destes a certas funções públicas e à participação na 
política do império.

150
 

 

Porém, na prática não era o que ocorria. Todos aqueles que não eram 

católicos estavam na mesma situação para os enterramentos: suicidas, usurários, 

escravos, condenados, natimortos sem batismo, maçons, e claro, protestantes. Assim, a 

sepultura era negada pela Igreja, relegando aos mortos protestantes um enterramento 

destinado aos pecadores em geral, na maioria das vezes, no entorno próximo das 

capelas e igrejas. Fato que pelo Brasil, diversos grupos de protestantes sofreram as 

mesmas sanções e tiveram que resolver, por sua conta, o problema de seus mortos, 

fundando seus próprios cemitérios. 151
 

De acordo com Matos, a história dessas condições impostas aos acatólicos 

 
[...] foi escrita por ações de constrangimento, sanções de direitos e intolerância. 
Restringir o seu culto, exigindo-lhes locais que não remetessem a sua confissão, 
não era o maior dos problemas. Todavia, não garantir o direito ao enterramento 
dos corpos destes homens e mulheres que aqui constituiriam suas vidas e 
famílias, restringiu um direito básico, que toca questões religiosas e sanitárias. 
Assim, sem achar lugar para cumprir as inumações ou por medo de ações de 
represália “os sepultamentos tinham de ser feitos no mar, perto das praias, em 
cemitérios de escravos ou em propriedades particulares. Já em outros locais 
tentou-se inclusive impedir a criação de tais cemitérios”.

152
 

 

As restrições aos enterramentos geravam outro aspecto problemático. O  

corpo morto necessita ter um destino que consiga, além de preservar os vivos dos 

problemas gerados pela decomposição, oferecer condições para as necessidades rituais 

e  manifestações  comunitárias  e familiares. Logo  sendo uma  restrição  imposta a uma 
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confissão religiosa, a clandestinidade de muitos enterros comprometeu a expressão das 

crenças fúnebres destes grupos, que deveriam evitar a demarcação destes locais com 

suas insígnias religiosas. 153
 

Observa-se que, sem direito garantido na hora da morte, os acatólicos 

edificaram os primeiros cemitérios a céu aberto no Brasil. Assim eles surgem por uma 

distinção entre católicos e protestantes feita pela religião oficial e sustentada pelo 

Estado, que por muitos anos, não tomou maiores providências com relação aos direitos 

dos últimos.154  Professar uma fé contrária à católica tornou-se um obstáculo para os 

protestantes e, da mesma forma, para os mortos. Afora os problemas com o registro  

civil, na hora de morrer não conseguiam uma porção de terra nos campos santos, que 

estavam sob a administração da igreja. 

A jurisdição católica sobre os cemitérios criava uma série de impedimentos para 

o sepultamento de não-católicos, um grupo que, principalmente por causa da onda 

imigratória, crescia a cada dia. Cláudia Rodrigues, discutindo a problemática dos 

sepultamentos dos protestantes, explica que o fenômeno da romanização, ocorrido em 

meados do século XIX, foi também responsável pela extinção da "tolerância" havida para 

o enterro de não-católicos. A partir de então, um número razoável de enterros, sobretudo 

de protestantes, foi impedido pelos sacerdotes católicos de diversas regiões do Brasil. E 

esse foi um problema que começou a preocupar também o Estado brasileiro. Segundo 

Rodrigues: 

 
Não parecia mais ser consenso que os cemitérios fossem de domínio 
eclesiástico. Iniciava-se, assim, um longo e tenso debate conduzido por políticos 
e intelectuais da chamada Geração 1870 a respeito da natureza da jurisdição  
que deveria haver sobre os cemitérios públicos, se eclesiástica ou civil. Na 
medida em que o Império ganhava novos contornos sociais, econômicos e 
políticos, apresentando uma sociedade bastante transformada, o caráter 
eclesiástico das necrópoles representava um obstáculo a ser transposto, uma 
vez que o “público” a quem se destinavam não seria mais exatamente o  mesmo 

“público” que antes predominava.
155

 

Rodrigues menciona ainda que o governo passou a perceber os riscos que as 

medidas católicas representavam para os projetos de imigração "frente ao iminente fim 

da escravidão; sem contar, é claro, a questão racial que também estava por trás deste 

projeto"; solicitou, então, que a Igreja Católica separasse em todos os cemitérios  

públicos um espaço para os não-católicos. Apesar disso, esse espaço no cemitério 
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precisava ser bento pela autoridade eclesiástica da localidade para que entrassem em 

funcionamento. Situação que assegurava a jurisdição eclesiástica sobre as necrópoles, 

partindo-se do pressuposto de que a consagração tornava os cemitérios extensão do 

terreno sagrado dos templos. Assim, não obstante serem públicos, os cemitérios eram 

destinados exclusivamente ao público católico, tendo em vista que essa era religião 

oficial do Estado. Rodrigues156. Somente com a instauração do regime republicano foi 

possível secularizar os cemitérios e ampliar a assistência de direitos civis aos não- 

católicos.157. 

A plena secularização dos cemitérios veio acontecer com a Proclamação da 

República, em 1889, com a aprovação do Decreto n° 510, de 1890, que finalmente 

secularizava os cemitérios brasileiros, e desta forma houve a separação entre Igreja e 

Estado. A partir de então a administração deles passaria a ser de caráter laico, de 

responsabilidade do município. Mas até esse momento, a comunidade teuta-brasileira 

protestante teve que encontrar seus próprios meios de assegurar e manter suas práticas 

religiosas, como mostraremos no último capítulo da tese. 
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4. CEMITÉRIOS TEUTO-BRASILEIROS NO RIO GRANDE DO SUL 

 
“Hier ruhet in Gott unser guter innigst geliebter 

Sohn, Bruder, Schwager, Onkel. 
Fern der Heimat, 
Fern der Seinen 

Epitáfio encontrado no cemitério protestante de Salvador, 

Bahia.158
 

 
A análise tumular dos cemitérios da Alemanha em comparação com os 

cemitérios dos imigrantes teutos-brasileiros no sul do Brasil devem ser entendidos 

através de um recorte temporal, porém, nunca isolados, mas sim através da óptica da 

longa duração. A evolução da cultura sepulcral, tanto na Alemanha como no Brasil foi 

agregando elementos próprios ligados a questões regionais e étnicas, porém ambos se 

identificam tanto na sua estrutura bem como no seu conteúdo simbólico iconográfico e 

textual. 

O imigrante trouxe consigo as formas de expressão de sua relação com a 

finitude, contudo foi necessário promover adaptações seja pela falta de mão de obra 

específica para confecção dos túmulos, seja pelo o material usado para tanto e da 

condição financeira para elaboração de mausoléus. De qualquer forma, podemos 

estabelecer uma analogia contextual entre os continentes. 

Buscamos analisar e identificar o cemitério como fonte histórica de preservação 

da identidade cultural de regiões de imigração teuta do Rio Grande do Sul identificando 

os traços da germanidade e a perpetuação da mesma nas representações funerárias. 

Poucos são os trabalhos publicados sobre epitáfios na zona alemã, entre eles, podemos 

citar Heinrich A.W. Bunse, que analisa mais os aspectos filólogos do que históricos, e 

Telmo Lauro Müller, que demonstra epitáfios como forma de celebrar a lembrança dos 

primeiros imigrantes, além de analisar o luto nas colônias e os túmulos com registros  

das mortes ocasionadas pelos Mucker. 

 
 
 

 
 

158 
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4.1. Cemitérios Teutos-Brasileiros no Sul do Brasil: Análise e estudo comparativo 

entre os túmulos da Alemanha e das cidades de colonização teuta no RS. 

No decurso do século XIX, com as políticas de imigração do Brasil Imperial, 

chegavam as primeiras levas de imigrantes protestantes, isto é, aqueles que não 

professavam o catolicismo romano, considerado então, como religião oficial do país. 

Embora, a Constituição Imperial de 1824, em seu art. 5, estabelecesse que, 

respeitada a religião oficial, ninguém seria perseguido por questões religiosas, no 

cotidiano não era a situação observada. Intolerâncias particulares e motivos políticos 

eram constantemente causas de tenazes oposições entre católicos e protestantes, 

gerando situações insólitas e até mesmo pitorescas quanto ao destino de vivos e mortos 

à procura de um “lugar seguro”, instalando-se assim, uma comunidade de conflitos de 

origem sócio-cultural. 

Dessa forma, os imigrantes protestantes buscaram a organização de pequenas 

comunidades onde não somente cultivariam suas tradições culturais, mas também 

estruturariam suas bases religiosas, sendo este o principal fator de coesão grupal. Os 

processos de adaptação social exigiam novos procedimentos, visando uma integração 

com a sociedade majoritária, porém, nos anos de 1800, ainda perduravam resquícios 

relacionados à Inquisição Católico-Romana, gênese de muitas conjunturas 

experienciadas em diferentes lugares por todos aqueles que não comungassem os 

dogmas teológicos do catolicismo. Com isso “mais uma vez, o espaço era disputado 

entre o poder secular e o temporal, estabelecendo-se uma paisagem de antagonismos, 

de valores diferenciados, levando a uma dualidade de aspectos referentes à legislação 

vigente, devido aos paradoxos de situações decorrentes da divisão entre católicos e 

acatólicos.”159
 

Os imigrantes alemães c omeçaram a chegar ao Estado em 1824, e as terras 

designadas para estas pessoas eram terras públicas, devolutas e fora da área dos 

grandes latifúndios do sul. Conforme entendimento de Seyferth: 

 
A venda de terras públicas constituiu o fundamento do sistema de colonização, 

mesmo nas colônias administradas por companhias particulares que obtinham 

grandes concessões para depois repassá-las aos colonos, atomizadas em lotes 

padronizados de 25/30 hectares. Sendo assim, as colônias alemãs, mesmo 

quando situadas geograficamente próximas das capitais provinciais, ficaram   um 

 
 

 

159 
LIMA e RABELO. Disponível em: 

<http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal6/Geografiasocioeconomica/Geografiacultural/586.   
pdf. p.01>. Acesso em 10 ju. 2013. 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal6/Geografiasocioeconomica/Geografiacultural/586
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longo tempo social e espacialmente distantes da sociedade brasileira – 
isolamento relativo, que contribuiu para o fortalecimento de uma consciência 

étnica coletiva estruturada pelo próprio processo histórico de colonização.
160

 

 

Sandra Donner esclarece que estes imigrantes foram distribuídos em “linhas”, 

sendo que recebiam lotes de terras configurando uma pequena propriedade de  

produção familiar. A distribuição desses lotes, na maioria das vezes, seguiu o critério da 

origem nacional, com suas respectivas paróquias (Figura 15). 

 
Desse modo, essa organização propiciou a manutenção da língua e das 
sociabilidades através das atividades de lazer nas sociedades de canto, de tiro, 
sociedades ginásticas e de auxílio mútuo, entre outras. Também, ocupando um 
papel vital na manutenção da cultura e da identidade, foram criadas escolas 
elementares que atendiam os filhos destes colonos. Estas instituições tomaram o 
espaço deixado em aberto pelo Estado, que acabou suprido pela Igreja, 
mantenedora das escolas  e onde, muitas vezes, o pastor ou o    padre  eram  os 

principais professores.161
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

160 
SEYFERTH, Giralda. Identidade étnica, assimilação e cidadania. A imigração alemã e o Estado 

brasileiro.In: Anais do XVII Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu/MG, 22-25 out. 1993 pag.75 
161  

DONNER, Sandra Cristina. A restauração da identidade germânica. In: I Simpósio sobre Imigração 

Alemã no Litoral Norte/RS. Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 50, p. 67-80, jul./dez. 2011. p. 68. 

Disponível em: <http://seer3.fapa.com.br/index.php/arquivos/article/viewFile/106/108>. Acesso em 10 fev. 

2015. 

http://seer3.fapa.com.br/index.php/arquivos/article/viewFile/106/108
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Dentro desse contexto, os imigrantes alemães acabaram por desenvolver a 

germanidade, uma identidade étnica que funcionava com um fator de coesão do grupo:  

a etnicidade como forma de interação social. A particularidade da colonização alemã 

determinou a preparação dos conceitos de “nação” e “pátria” compatíveis com sua 

situação de brasileiro-estrangeiros. Deste modo a sua pátria agora era a colônia, o seu 

chão, e sua cidadania passou a ser a brasileira, porém ao denominar-se, o seu povo 

(Volk) era o alemão. Assim esse fenômeno é esclarecido por Seyferth: 

 
A ligação com a Alemanha, portanto, baseia-se na comunidade de sangue e 

língua, naturalizada através de um modo de vida alemão preservado nas  

colônias – numa reapropriação da ideologia nacionalista anterior à unificação 

alemã, que podia falar de uma nação sem Estado. De certa forma, isso explica 

por que associações culturais, de tiro e ginástica, juntamente com a família, a 

preservação do idioma, a endogamia e até mesmo a nova sociedade (imaginada 

como produto da capacidade herdada de trabalho, portanto, associada à raça), 

são concebidos como fronteira étnica a preservar.
162

 

 

 
 

162 
SEYFERTH, 1993, p.102 

Figura 15. Mapa da localização das paróquias das colônias alemãs no Rio Grande do Sul em 
1924. Acervo da Mapoteca do Ibero-Amerikanishes Institut – Berlin. Foto do Autor. 
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Consequentemente, se o grupo étnico se forma pelo contato, no Brasil, os 

imigrantes alemães desenvolveram critérios de pertença étnica baseados na língua, 

usos e costumes, instituições e cultura alemãs e que encontra o seu lugar na colônia. 

Seyferth detalha esse processo: 

 
Desse modo, define-se o pertencimento à etnia/nação alemã pelo jus sanguinis, 

instituindo uma germanidade materializada por intermédio da “colônia alemã”. Ao 

mesmo tempo, cria-se uma categoria de identificação com hífen (teuto- 

brasileiro), para traduzir uma germanidade brasileira (Deutschbrasilianertum) — 

modo de afirmação da cidadania mediante a integração econômica, política e 

patriótica, ancorada no pressuposto de que não existe, propriamente, uma nação 

brasileira. A definição da categoria teuto-brasileiro (Deutschbrasilianer) combina 

jus sanguinis e jus soli: origem alemã e cidadania brasileira, pertencimento à 

nação alemã e ao Estado brasileiro visualizado como multirracial ou 

multiétnico.
163

 

 

Assim sendo, a construção dos discursos de germanidade e das particularidades 

da identidade étnica tornou-se mais evidente na medida em que o contato com o outro, 

no caso, os brasileiros, passou a ser cotidiano. Logo neste processo, a imprensa teve 

um papel importante de apoio e afirmação do ser alemão. Por conseguinte, as 

publicações comemorativas, os jornais (figura 16), os almanaques, as biografias dos 

pioneiros, as genealogias de família e os livros de História escritos pelos intelectuais 

locais colaboraram na criação de uma memória coletiva remetendo às dificuldades e 

vitórias de todos.164
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

163 
BARTH, Fredrik. Grupos Étnicos e suas Fronteiras. IN: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, 

Jocelyne. Teorias da Etnicidade. São Paulo: UNESP, 1997. p. 18 

SEYFERTH, Giralda. Etnicidade política e ascensão social: um exemplo teuto-brasileiro. Mana, n. 5, p. 61- 

88, 1999. 
164  

OLIVEIRA, Roberto Cardoso. Os (des) caminhos da identidade. Revista Brasileira de Ciências  sociais, 

v. 15, n. 42, fev. 2000. p. 17. 
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Os imigrantes alemães, de acordo com Seyferth,166 procuraram sempre manter 

preservadas o uso da língua alemã, bem como seus costumes através da intensidade da 

vida social expressa pelas muitas associações que assumiram forte caráter étnico. E 

desta forma do mesmo modo buscaram manter essa identidade no cemitério, através do 

epitáfio escrito na escrita na língua materna, muitas vezes escrito em letra gótica, 

ressaltando o local de nascimento na Alemanha, também expressando o sentimento 

religioso, já que a maioria das inscrições versa sobre mensagens religiosas. 

Sendo  assim  as  manifestações  da  Germanidade,  de  acordo  com    Gertz167, 

propagavam a ideia de preservar aspectos culturais trazidos da Alemanha pelos 

imigrantes. Neste sentido, a preservação da língua de origem foi um fator primordial, fato 

não só observado entre o espaço dos vivos, mas também nos cemitérios. Deste ponto 

de vista, deve-se considerar que o epitáfio é uma forma de definir a identidade teuto- 

brasileira, fazendo uma reconstrução romântica e saudosista de seu passado, 

desconsiderando em muitas vezes os verdadeiros motivos que os levaram a abandonar 

sua pátria mãe para buscar uma nova vida em uma terra totalmente desconhecida. 

Torna-se relevante destacar que esse tipo de saudosismo alemão faz com que por outro 

lado o imigrante reconstrua a sua identidade sobre ideais forjados por ele mesmo. 

 
 

165 
Diversos periódicos na língua alemã foram produzidos no Brasil. No Rio Grande do Sul, um dos mais 

relevantes e representativos da comunidade Luterana foi o Deutsche Post “[...] periódico de orientação 
luterana editado na cidade brasileira de Porto Alegre Fundado pelo pastor Wilhelm Rotermund, que 
comprou a tipografia do finado jornal Neue Zeit. Teve o primeiro exemplar editado em 18 de dezembro de 
1880, editado duas vezes por semana, contando com 300 assinantes. Foi criado para defender a livre 
pregação da palavra de Deus e divulgar as ideias de Rotermund sobre a criação de um sínodo de 
comunidades luteranas. Inicialmente apolítico, na Revolução de 1893 tentou manter equidistância das 
correntes    políticas,    viu-se    envolvido    em     críticas    de    todos    os    lados.”    Disponível        em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Post_%28jornal%29>. Acesso em 10 maio 2015. 
166

SEYFERTH, Giralda. A identidade teuto-brasileira numa perspectiva histórica. In: NAUCH, Cláudia e 

VASCONCELOS, Naira (orgs). Os alemães no sul do Brasil; cultura, etnicidade, história. Canoas: Ed.    Ulbra, 

1994. p. 15 
167

GERTZ, René. O Perigo Alemão. Porto Alegre: Editora da Universidade-UFRGS, 1991. p.38 

Figura 16. Periódico Deutsche Post
165

. Imagem do acervo do autor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Post_%28jornal%29
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Os cemitérios das comunidades de imigrantes abrigam túmulos do século XIX 

que, conjuntamente com os sepultamentos atuais, registram parte das práticas  

funerárias deste grupo e permitem acompanhar dessemelhantes concepções acerca das 

mesmas. Desse modo, o espaço cemiterial se configura em um importante registro da 

presença alemã no país, através de sua forma, espacialização, como também por meio 

da sua arquitetura funerária. 

Na concepção de Matos, o cemitério, nesse contexto, nasce para dar um local  

de sepultamento aos imigrantes alemães, devido às diversas restrições impostas aos 

protestantes por professar sua fé em terras de reconhecido domínio de católicos. 

 
Nota-se que 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, 
igualmente sofriam restrições em seu sepultamento.

168
 

 

Uma das peculiaridades dos cemitérios de comunidades alemãs, sejam eles 

católicos ou protestantes, é a tendência de sepultar seus mortos sob lápides no chão, 

diferente da tradição de imigrantes italianos e do costume português, onde preponderam 

os túmulos-capelas com grande quantidade de imagens sacras e ornamentos religiosos 

em seu interior. 169
 

Uma particularidade importante compete ressaltar dos cemitérios da Alemanha 

refere-se à estética. Durante o século XIX, as plantas passaram a se tornar importante 

componente da sepultura. Deste modo a cobertura com trepadeiras e flores nos pilares e 

nas lápides foi arranjada e cunhada artisticamente, com a arquitetura do túmulo exibindo 

a face do romantismo nos cemitérios. 170
 

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

formas de representar o lugar do morto podem colaborar para pensar o modo como 

determinados valores prevalecem, ao passo que, outros são silenciados. Esse silêncio, 

que pode ser imposto, como ocorreu no século XIX, ou por uma postura funerária que no 

caso dos protestantes tendem, muitas vezes, à ser mais comedida em oposição a 

arquitetura funerária católica. A arquitetura dos cemitérios protestantes, tende a ser 

composta de elementos arquitetônicos como túmulos de pequeno porte, com  ênfase 

para   o   modelo   “pedra   lapidar”,   seguindo   o   modelo   comum   dos   cemitérios na 
 

168 
MATOS, 2005, p. 8. 

169 
VOVELLE, Michel. As almas do purgatório ou O trabalho de luto. São Paulo: Editora UNESP, 2010. p. 

28 
170  

SILVA, Haike Roselane Kleber da. Entre o amor ao Brasil e ao modo de ser alemão: A história de  uma 

liderança étnica (1868-1950). São Leopoldo: Oikos, 2006. p. 35. 
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Alemanha.171 Nos cemitérios protestantes localizados nos grandes centros urbanos, 

percebe-se uma monumentalidade e a estatuária funerária como forma de destaque 

social nos cemitérios 

Enquanto nos territórios alemães da Europa, do início do século XIX, a saúde e as 

políticas de infraestrutura urbana levaram os cemitérios para fora dos limites das  

cidades, nas colônias alemãs do sul do Brasil, os cemitérios são estabelecidos ao lado 

de igrejas na parte central dos assentamentos coloniais. Em algumas localidades os 

cemitérios foram movidos para fora da parte central (onde se localiza a Igreja),  em 

outros, ele permanece ativo ao lado ou ao fundo da Igreja, ainda na atualidade. Grande 

parte dos cemitérios das comunidades alemãs foram construídos perto da área de 

integração social, junto à capela e escola, e em alguns casos, próximos a casas de 

comércio (venda) da localidade. Nesse sentido, a própria comunidade teuta evidenciava 

diferenças entre si, pois aqueles que não professavam a fé católica não estavam 

amparados pelo Império, uma vez que o cemitério só pode existir através da 

consagração do terreno, feito por um padre católico. 

Conforme Blume, 
 

a vinda de imigrantes alemães para o sul do Brasil, oriundos de várias regiões do 
que posteriormente seria a Alemanha, trouxe consigo uma série de 
incorporações e transformações culturais ao longo do século XIX e primeira 
metade do século XX. Imigrantes alemães tiveram que improvisar e adaptar seus 
ritos e costumes às novas realidades. 

172
 

 
Mirtes Timpanaro menciona em seu estudo que as características dos cemitérios 

protestantes relacionados aos imigrantes alemães se assemelham aos cemitérios norte- 

americanos. Sobre o cemitério Mount Auburn em Massachussets ela destaca que nele 

“[...] nascia a tradição americana das sepulturas marcadas por pequenas cruzes ou 

estelas arredondadas com nomes e datas circulando por seus cemitérios”.173 Estes 

cemitérios norte americanos, tal como os cemitérios protestantes, são diferentes da 

tradição francesa e da italiana de grande influência no Brasil, na qual a natureza recuou 

e cedeu espaço à arte em seus túmulos. Os ritos mais comuns nestes cemitérios são as 

flores e a ocorrência de poucas velas. Em muitos dos cemitérios de comunidades teutas 
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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. 

p. 5 
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BLUME, 2010, p. 15. 
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TIMPANARO,  Mirtes.  A  morte  como  memória:  imigrantes  nos  cemitérios  da  Consolação  e  do Brás. 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, 
2006. p.67. 
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também são encontradas a prática de cultivar jardins nos túmulos. Na maioria das vezes 

são covas simples com flores plantadas sobre o espaço do corpo sepulto. E essa é uma 

prática que remete aos jardins também cultivados nas casas de muitas cidades de 

colonização germânica. 

Durante o ano de 2014 foram pesquisados pelo autor 25 cemitérios na 

Alemanha, localizados em grandes centros urbanos, tais como Berlim e Munique, bem 

como em cidades com um menor número populacional, como Straulsund e  

Oldenburg.174 Analisando esses cemitérios através do recorte temporal proposto na tese, 

afirmamos que a organização dos mesmos na forma de jardim é característica 

onipresente nos campos santos pesquisados.175 Nas figuras 17, 18, 19 e 20 

exemplificamos essa concepção arquitetônica176. 

 

  

Figura 17. Pórtico de entrada do Cemitério Alter St. 
- Matthäus – Kirchhof, Berlim, Alemanha. Foto do 

Autor. 

Figura 18. Corredor de acesso do Cemitério Altern 
Friedhof, Schwerin, Alemanha. Foto do Autor. 

 
 
 
 
 
 

 
 

174 
A relação completa dos cemitérios pesquisados constam nos anexos 1, 2 e 3. 

175 
O conceito de cemitério jardim é presente na cultura alemã até na atualidade. Não obstante a 

preocupação de preservar e tornar o cemitério local de visitação e apreciação do espaço como local 
artístico e também de contato com a natureza, verificamos uma relevância do tema na própria imprensa. 
No mês de março de 2015 o Alter Friedhof Bonn (cemitério antigo de Bonn) celebrou seu aniversário de 
300 anos. O marco comemorativo inicial foi a plantio de uma árvore de cereja. Disponível em: 
http://www.express.de/bonn/300-jahre-alter-friedhof-der-gottesacker-der-boennschen- 
promis,2860,30191414.html. Acesso em 01.jun.2015. 
176 

No corpo do texto da tese incluímos fotografias tiradas pelo autor no intuito de exemplificar visualmente 
as afirmações referidas no texto. Nos anexos 5 a 15 dispomos de mais exemplos de fotos dos cemitérios 
pesquisados para reafirmar os tópicos abordados nesse capítulo. 

http://www.express.de/bonn/300-jahre-alter-friedhof-der-gottesacker-der-boennschen-promis%2C2860%2C30191414.html
http://www.express.de/bonn/300-jahre-alter-friedhof-der-gottesacker-der-boennschen-promis%2C2860%2C30191414.html
http://www.express.de/bonn/300-jahre-alter-friedhof-der-gottesacker-der-boennschen-promis%2C2860%2C30191414.html
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Figura 19. Jardinagem integrada ao conjunto 
tumular. Friedhof Ohlsdorf, Hamburgo, Alemanha. 

Foto do Autor. 

Figura 20. Jardinagem tumular. Alter St. - Matthäus 
– Kirchhof, Berlim, Alemanha. Foto do Autor. 

 

 

Essa característica foi mantida pelos imigrantes teutos protestantes no sul do 

Brasil. Durante a pesquisa de campo realizada nos cemitérios localizados em Porto 

Alegre e no Vale do Sinos, ambos locais que receberam significativo número de 

imigrantes, vemos que a estrutura arquitetônica e organizacional seguiu a concepção de 

cemitério-jardim, como observamos nas figuras 21, 22 e 23. 

 

 

Figura 21. Pórtico de entrada do Memorial Martim Lutero – Cemitério Parque. Porto 
Alegre/RS, Brasil. Imagem disponível em: 

http://www.memorialmartimlutero.com.br/index.php/nggallery/page/1?page_id=203 

http://www.memorialmartimlutero.com.br/index.php/nggallery/page/1?page_id=203
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Figura 23. Jardinagem integrada ao túmulo. Memorial Martim Lutero – Cemitério Parque. 
Porto Alegre/RS, Brasil. Imagem disponível em: 

http://www.memorialmartimlutero.com.br/index.php/nggallery/page/1?page_id=203 

Figura 22. Jardinagem integrada ao conjunto tumular. Memorial Martim Lutero – Cemitério 
Parque. Porto Alegre/RS, Brasil. Imagem disponível em: 

http://www.memorialmartimlutero.com.br/index.php/nggallery/page/1?page_id=203 

http://www.memorialmartimlutero.com.br/index.php/nggallery/page/1?page_id=203
http://www.memorialmartimlutero.com.br/index.php/nggallery/page/1?page_id=203
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Os cemitérios na Alemanha de confissão protestante, de uma forma geral, 

diferenciam-se dos católicos por apresentarem uma paisagem mais uniforme e uma 

regularidade quanto ao formato de seus túmulos. Sem os santos, que não fazem parte 

dos referenciais religiosos dos protestantes, estes cemitérios costumam apresentar 

grande quantidade de túmulos compostos por pedra lapidar. São placas verticais com 

inscrição geralmente localizada na parte superior do sepultamento, podendo vir junto ao 

túmulo horizontalizado, como mostra a citação abaixo: 

Os protestantes, uma vez que não praticavam sepultamentos em igrejas, tinham 
um espaço distribuído mais uniformemente, sem ‘distinções’ aparentes entre os 
defuntos. Já no catolicismo, a variedade de espaços funerários oferecidos 

pressupunha a própria diferenciação entre os mortos.
177

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

177 
PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À flor da terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro: Garamond; IPHAN, 2007. p.33. 

Figura 24. Foto panorâmica dos túmulos de pedra lapidar em posição vertical. Friedhof Riennsberg. 
(Protestante) Bremem, Alemanha. Foto do autor. 
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Essa característica de organização tumular atravessou o atlântico, sendo 

reproduzida nas colônias agrícolas, bem como pelos imigrantes teutos na capital do Rio 

Grande do Sul (Figura 26). Em menor ou maior proporção, ligado diretamente à 

capacidade econômica da comunidade, mão de obra especializada e materiais para 

confecção das lápides disponíveis, aparece de forma clara nos cemitérios teutos no sul 

do Brasil. 

 

 

Figura 26. Foto panorâmica dos túmulos de pedra lapidar em posição vertical. Cemitério da 
Linha Imperial. Nova Petrópolis (protestante).  Foto do autor. 

Figura 25. Foto panorâmica dos túmulos de maior variedade arquitetônica. St, Willehad 
Kirchengemeinden Katholischer Friedhof. (Católico) Oldemburg, Alemanha. Foto do autor. 
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Analisando os cemitérios na Alemanha e também no sul do Brasil durante o já 

referido recorte temporal, fica clara a preferência pela alvenaria na confecção dos 

túmulos. Também é possível perceber a utilização de poucas imagens personificadas, 

sejam alegorias ou anjos, mas sim de um predomínio dos elementos simbólicos como 

cruzes (figuras 27 a 30) ramos e outros elementos representativos da cristandade. Esta 

característica, muitas vezes, faz com que eles sejam confundidos com um parque, ou  

um jardim, algo que dificilmente acontece com cemitérios convencionais, uma vez que 

possuem uma arquitetura integrada à natureza. Sobre as características materiais dos 

cemitérios, Alcídio Mafra de Souza, fornece um panorama geral dos cemitérios 

protestantes: 

Entre as representações funerárias mais comuns estão a cruz ou a pedra  
tumular com epitáfio, mas também podemos encontrar representações como o 
ramo de palma e a âncora. Também é comum arte em ferro, com  
ornamentações em forma de cruzes e corações. Apesar de alguns destes 
cemitérios possuírem representações e alegorias funerárias, é fato que 
apresentam poucas estátuas e, portanto, uma paisagem mais uniforme formada 
muitas vezes por carreiras de pedras tumulares, formando um espaço de grande 
simplicidade, alinhando-se os túmulos em meio a velhas árvores, muitas das 
quais já centenárias, ao longo de recantos bem ajardinados

178 
. 

Sendo assim pode-se dizer que as características dos cemitérios protestantes é 

sempre destacada por alguns elementos funerários tais como, o ramo de palma e a 

âncora (figuras 31 e 32) e outros símbolos decorativos como flores, corações e mãos- 

juntas (figuras 33 e 34).Tais ornamentos têm sua simbologia como foco de vários 

estudos, como na obra “Cemitérios do Rio Grande do Sul” organizado pelo professor 

Harry Rodrigues Bellomo179. O ramo de palma e a âncora, na maior parte dos estudos 

sobre arquitetura funerária, têm significados ligados à religiosidade cristã e, podem ser 

relacionadas, no caso da palma, à vitória, esperança e a entrada de Jesus em  

Jerusalém, e a âncora, à segurança e a fé que se firma em Cristo, dentre as muitas 

possibilidades de interpretação sobre a adoção e a presença destes símbolos na 

arquitetura tumular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

178 
SOUZA, Alcídio Mafra de. Guia dos bens tombados em Santa Catarina. Rio de Janeiro: Expressão e 

Cultura, 1992. p.55. 
179 

BELLOMO, 2008, p.77. 



97 
 

 

 

 

  

Figura 27. Cruz em granito. Cemitério Alter 
St. - Matthäus – Kirchhof, (protestante) 

Berlim, Alemanha. Foto do Autor. 

Figura 28. Cruz em ferro. Cemitério militar 
Garnisonfriedhof, (protestante). Berlim, 

Alemanha. Foto do Autor. 

 
  

Figura 29. Dupla cruz em basalto. Memorial 
Martim Lutero – Cemitério Parque. Porto 

Alegre/RS, Brasil. Foto do Autor. 

Figura 30. Cruz em ferro. Cemitério Alemão 
de Salvador – Sociedade Cemitério 

Federação. Foto do Autor. 
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Figura 31. Ramo de Palma e Cruz. Cemitério 
Friedhofsverwaltung Kassel, (protestante) 

Kassel, Alemanha. Foto do Autor. 

Figura 32.Âncora e Ramo de Palma. Memorial 
Martim Lutero – Cemitério Parque. Porto 

Alegre/RS, Brasil. Foto do Autor. 

 
 

 
 

Figura 33. Motivos Florais. Cemitério 
Evangélico de Picada Café/RS, Brasil. Foto 

do autor. 

Figura 34. Mãos-juntas. Epitáfio: Na paz de 
Deus foi para casa a nossa amada mãe. 
Cemitério Friedhofsverwaltung Kassel, 

(protestante) Kassel, Alemanha. Foto do Autor. 
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Compreendemos que o imigrante alemão, aqui no Rio Grande do Sul, aplicou a 

manutenção da germanidade através de suas escolas, sociedades e pela preservação 

de seu idioma materno, inclusive registrando em suas lápides funerárias a língua e 

origem de nascimento alemã. 

[...] organizavam sua sociedade que tinha como centro o templo, a escola e o 
cemitério. Alguns migravam para centros maiores, onde exerciam o artesanato. 
Desenvolviam sociedade e cultura próprias, em que as tradições alemãs e 
principalmente a língua alemã eram preservadas

180
. 

Como já comentado anteriormente, os imigrantes alemães expressaram a 

germanidade nas mais diversas formas, como no nome dos estabelecimentos 

comerciais, que levam o nome da família ou a denominação em alemão como, por 

exemplo, encontramos diversas “Blumenhaus” (Casa de Flores) ao invés de floriculturas, 

nas diversas sociedades de canto e de tiro, espalhadas pelas cidades pertencentes ao 

núcleo de imigração alemã, que até a década de 30 exigiam que seus sócios 

dominassem o alemão.181
 

Torna-se importante destacar que existe a preservação da identidade cultural 

expressa nos epitáfios nos cemitérios protestantes, e isso é apresentado como sendo  

um forte apego, que muitas vezes são escritos na língua de origem e ressaltam o local 

de nascimento do morto (Figuras 35 e 36). Esse tipo de evidência está associado ao 

modo de dominação simbólica, que conforme Baczko, qualquer coletividade produz um 

sistema  simbólico  que  compreende  os  imaginários  sociais,  dessa  forma  sendo  um 

instrumento de preservação da memória cultural. 182
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

180 
DREHER Martin N. Hermann Gottlieb Dohms: um perfil biográfico. São Paulo: Revista História, 23 (1-  

2): 2004. p. 133 – 159. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/his/v23n1-2/a08v2312.pdf> Acesso em: 30 
maio 2014. 
181  

RIGO, Kate Fabiani. Conflitos e Identidades: A ação marista nos núcleos teutos alemães do Rio 

Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em História das Sociedades Ibero-Americanas) – PUCRS, 2003. 
p.30. 
182

BACZKO, 1985, p. 296-332. 

http://www.scielo.br/pdf/his/v23n1-2/a08v2312.pdf
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Figura 35. Indicação de local de nascimento e 
falecimento do morto (Lübeck/Berlin). Cemitério Alter 

St. - Matthäus – Kirchhof, (protestante) Berlim, 
Alemanha. Foto do Autor.Foto do Autor. 

Figura 36. Indicação de local de 
nascimento do morto (Friesheim). 

Memorial Martim Lutero – Cemitério 
Parque. Porto Alegre/RS, Brasil. Foto 

do Autor 

 

 

Além de inscrições contendo dados pessoais do morto, as lápides femininas têm 

uma particularidade vista somente nos cemitérios em território alemão, que é a 

manutenção do sobrenome de solteira (quando for o caso), que facilita muito a pesquisa 

genealógica. Essa característica é mantida nas lápides dos cemitérios alemães do sul do 

Brasil, como observamos nas figuras 37 e 38. 
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Figura 37. Manutenção do sobrenome de 
solteira. Cemitério Alter St. - Matthäus – 

Kirchhof, (protestante) Berlim, Alemanha. Foto 
do Autor. 

Figura 38. Manutenção do sobrenome de 
solteira. Memorial Martim Lutero – 

Cemitério Parque. Porto Alegre/RS, Brasil. 
Foto do Autor. 

 

 

O epitáfio expressa uma ideia ou conceito do mundo dos vivos no mundo dos 

mortos, neste sentido pode ser considerado como um objeto que representa a  

identidade cultural de uma determinada região em uma determinada época, indicando 

um ponto de vista particular ou público. 

A manutenção da germanidade se revela nos cemitérios espalhados nas colônias 

de origem teuta. Ao analisar túmulos centenários ainda preservados dos antigos 

cemitérios, percebemos costumes e peculiaridades adotadas pelos imigrantes alemães  

e seus descendentes, ao longo do século XIX e nos primeiros anos do século XX, no  

que fere à edificação de lápides: Nestes os indícios estão nas lápides com seus epitáfios 

em alemão sendo essa uma característica dos túmulos da região até o final da década 

de 1930. Além dos epitáfios em alemão encontramos túmulos que informavam, com 

destaque, a cidade alemã da qual o morto teria nascido, ou seja, nem depois da morte o 

teuto-brasileiro deixa de expressar o seu orgulho de ter nascido na Alemanha. 

Dentro desta perspectiva, percebemos manifestações da germanidade expressas 

nos epitáfios, onde o túmulo possui inscrições em alemão (língua), e indicações da 

origem e local de nascimento do falecido (regiões da Alemanha). 

Vejamos o seguinte exemplo: 
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O túmulo apresenta a seguinte 
ideia: 

 
(...) então não deve ser esquecido 
que o nosso grupo alemão 
colaborou muito para a vitória na 
guerra do Paraguai. Foi por isso 
que diziam, “viva a bateria dos 
alemães!”. 

Figura 39. Epitáfio de homenagem ao morto. Cemitério Evangélico de Igrejinha, RS/Brasil. 

Foto do Autor. 

 

 

Esta inscrição nos refere à importância de ressaltar que os alemães foram parte 

importante e decisiva na guerra, fortalecendo a ideia de que os teutos vieram para o 

Brasil assumir uma nacionalidade, inclusive participando de combates para defender o 

país. Por outro lado, se percebe claramente que antes de serem brasileiros, os 

combatentes eram alemães, pois o epitáfio está escrito em alemão, inclusive utilizando 

as próprias palavras do falecido homenageado. 

No mesmo túmulo vemos uma tradução feita do epitáfio, pois ele é uma 

homenagem posterior feita pela família , na qual contém uma explicação indicando que a 

parte inicial foi escrita pelo falecido na época em que era sargento na Guerra do 

Paraguai: (...) essa inscrição foi publicada originalmente na língua alemã, em verso e 

prosa, no “Kalendar für Deutschen in Brasilien” em 1921. 
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Como explicado anteriormente, os mortos passam a ter uma importância 

significativa, pois servem de modelo para os vivos, sendo necessários para a 

manutenção da ideia de imortalidade dos feitos grandiosos e de suas qualidades que 

devem ser lembradas e perpetuadas na pedra. 

Este é um exemplo dos túmulos encontrados nas cidades de colonização alemã 

(Três Coroas). 

Figura 40. Epitáfio de homenagem ao morto. Cemitério Evangélico de Igrejinha, RS/Brasil. 
Foto do Autor. 
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 O túmulo apresenta o seguinte 
epitáfio: 

 

 
Descansa Docemente Catharina 
Scherer nascida no vigésimo 
nono dia de setembro de  1809 
em Bobenbaceh no “Reino da 
Baviera”. Falecida no sexto  dia 
de novembro de 1879 na Colônia 
dos Conventos. Ela deixou 10 
filhos,86 netos e 21 bisnetos 
(Tradução de Geraldo R. 
Hoffmann e Wilhelm Wachholz). 

Figura 41. Túmulo com epitáfio de aceitação da morte terrena e fé na vida eterna espiritual. 
Cemitério Evangélico de Três Coroas (protestante) RS/Brasil. Foto do Autor. 

 

 

Esta inscrição nos refere à importância de ressaltar que o local de nascimento foi 

no próprio Reino Germânico e que seu local de morte foi na colônia dos Conventos, 

localidade de Lajeado. O corpo foi traslado até o local no qual estão enterrados outros 

familiares. 

Enfim, vale observar que assim como a inscrição na sepultura, também inscrições 

no templo são evocadas como memória sobre a origem étnica. Quando da finalização da 

construção de muitos templos protestantes, especialmente no século XIX, colocava-se 

um galo alemão na ponta da torre. Segundo os colonos, assim o era na velha pátria, por 

isso, também queriam que assim o fosse na nova pátria. Portanto, no cemitério e no 

templo, velha e nova pátria se relacionam. 

 
O templo, entre outros elementos, representa uma das formas de inscrição e 
preservação da cultura germânica. Neste sentido, cabe a observação do pastor 
Dietschi que, na metade da década de 1880, menciona que “nossos templos são 
um castelo forte para a germanidade em país estranho, e isso cada qual precisa 
realizar com alegria, pois nisso reside a garantia da fidelidade, diligência,  
gratidão e pertença à pátria-mãe.” Le Goff afirma que “os ‘arquivos de pedra’ 
acrescentavam à função de arquivos propriamente ditos em caráter de 
publicidade insistente, apostando na ostentação e na durabilidade desta  
memória lapidar e marmórea.” Os protestantes buscaram perpetuar a lembrança 
através de “arquivos de pedra”, isto é, dos templos. Enquanto templos de 
madeira, característicos das primeiras décadas de presença protestante no 
Brasil, não tinham vida útil longa, a construção de templo de “pedra” evidencia  a 
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preocupação com o “legado duradouro” de uma fé sólida a ser testemunhada 
para as gerações futuras. Essa preocupação foi estendida aos cemitérios, 
substituindo-se a cruz de madeira pela lápide entalhada na pedra, uma vez que 
investimentos em pedras tumulares de boa qualidade eram inacessíveis à 
maioria, e a realidade econômica nos primórdios das picadas não priorizava 
esses aspectos, tanto pela falta de recursos como também da mão de obra 

qualificada. 
183

 

 
As inscrições lapidares antes de tudo são expressões da linguagem escrita, algo 

característico do ser humano. Os indivíduos muitas vezes recorrem à linguagem 

justamente para não deixarem a morte ter a última palavra. Na esperança de manter sua 

identidade preservada e manter um elo entre o espaço sagrado e o profano, os seres 

humanos recorrem à sua ferramenta mais importante – a escrita – para abordar a 

finitude e desse modo atenuar a dor da incerteza causada pelo mistério que a morte  

traz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

183 
ARAÚJO, Thiago Nicolau de. WACHHOLZ, Wilhelm. Identidade Teuta no Brasil: Buscando Espaço na 

Igreja e no Cemitério. In.: ARENDT, Isabel Cristina. RAMOS, Eloísa Helena Capovilla da Luz. WITT, 
Marcos Antônio. Orgs. A história da imigração e sua(s) escrita(s) [ebook]. – São Leopoldo: Oikos, 2012. p. 
457. 
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CONCLUSÃO 

 
Quando adentramos em um cemitério, percebemos de maneira clara nossa finitude. 

Independentemente do tempo de vida registrado na lápide, do formato e dos 

simbolismos contidos no túmulo, da organização espacial do campo santo, todos somos 

finitos. O cemitério, através do túmulo, exibe o local da nossa última morada. Assim, 

revela-se como espaço sagrado, local no qual expressamos nossas relações com a 

religiosidade através de mensagens escritas, os epitáfios e através de uma simbologia 

que evidencie a fé do indivíduo que ali repousa. 

Conforme exemplificamos ao longo do primeiro capítulo, essa relação do indivíduo 

com a morte pode ser historiciada através das suas atitudes em relação ao destino do 

morto e suas representações funerárias. Ao decidir por uma cruz ou ramo de palma, um 

versículo bíblico ou um poema, o ser humano expressa seu sentimento religioso e 

também da comunidade no qual está inserido. Preocupado em não ver a morte como o 

fim, o sujeito busca enxergar sentido nesse período finito da existência, e assim, 

preparar-se para ela, apoiando-se em crenças que tragam sentido à existência. Dessa 

forma concordamos com Davies quando afirma que a história da morte é uma história da 

autorreflexão sobre o sentido da vida. 

A vida passa a ter sentido quando podemos crer que ela teve propósito, e que esse 

propósito não desaparecerá com o fim do corpo. Assim, o túmulo é o principal meio de 

perpetuar tanto os restos mortais do indivíduo quanto de marcar num local específico as 

características que tornam o ser humano único. Portanto, podemos interpretar o 

cemitério como um elo entre o profano (mundo terrestre) e o sagrado (mundo celestial), 

uma vez que, utilizando a concepção de Mircea Eliade, o espaço sagrado busca 

ressantificar as atitudes corrompidas do espaço profano. Essa ideia cria um elo de 

ligação entre os que já foram e aqueles que ficaram, através do culto aos mortos. 

Utilizamos para análise do desenvolvimento do culto aos mortos as definições de 

Vovelle, as quais revelam que especificamente no recorte temporal analisado nesta tese, 

as práticas cemiteriais se intensificaram devido à proibição de enterramentos no interior 

de igrejas e do surgimento dos grandes cemitérios fora dos centros urbanos, por 

questões higienistas. Essa prática tornou o cemitério espaço de “trânsito” da  população, 
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não somente nos dias de culto, mas também como forma de revelar as posições sociais 

locais dos indivíduos no seu grupo, buscando idealizar sua biografia. 

Com isso o cemitério além de ser um espaço sagrado, torna-se um local de 

preservação de uma memória cultural, tema que foi abordado no segundo capítulo desta 

tese. O cemitério então configura-se em lugares de memória, tornando-se um espaço de 

manutenção da identidade, registrando na pedra elementos que “imortalizam”  o  

indivíduo e nos ligam com o passado, revelando suas histórias próprias e da 

comunidade nos quais estavam inseridos. Nesse sentido os cemitérios preservam a 

memória através da manutenção das identidades individuais e/ou coletiva do morto. 

Os cemitérios antes de tudo devem ser entendidos como espaços que revelam uma 

história de longa duração, e para isso utilizamos a acepção de Braudel a partir da qual 

observamos o cemitério como estrutura, e assim, estabelecendo uma permanência 

secular; e no nosso objeto de estudo, todos os cemitérios atravessaram mais de um 

século de existência. Dessa forma foi possível estabelecer um recorte temporal para 

analisar características específicas ligadas a determinadas regiões e de  que  forma 

essas características revelam a manutenção da identidade cultural dos imigrantes teutos 

no sul do Brasil. 

Os cemitérios pesquisados refletem toda uma gama de expressões religiosas, 

culturais e identitárias, revelando através da sua estrutura espacial o conceito de vida e 

morte do indivíduo. Ele revela de que maneira o sujeito lida com as questões sobre sua 

própria finitude e qual importância dá a isso na confecção de um túmulo. Dessa forma, 

nos apropriamos dos conceitos elaborados por Le Goff de Monumento/Documento. 

Assim, a lápide e o cemitério tornam-se objetos de preservação de uma memória 

individual e também da comunidade no qual está inserido, sendo entendidos por nós 

como Monumento, pois são registros físicos. 

A interpretação dos significados individuais e coletivos que as comunidades de 

imigrantes alemães no sul do Brasil perpetuaram nos cemitérios são entendidos como 

Documento, como já elucidado durante o texto da tese, uma vez que a preocupação na 

manutenção de uma identidade cultural no cemitério é interpretada através de conceitos 

próprios. Assim, relacionamos as representações funerárias (os elementos iconográficos 

e escritos) com essa construção de uma identidade própria, que passou por uma 

transculturação entre seu surgimento na Europa e suas manifestações no Sul do Brasil. 

No terceiro capítulo desta tese, delineamos uma comparação entre as práticas 

católicas e protestantes no que se refere ao modo de lidar com a morte, mostrando   que 
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a história das representações funerárias cristãs e seu desenvolvimento estão 

diretamente relacionado ao imaginário cristão que tem sua origem na Idade Média. A 

preocupação com a morte era tema presente e corriqueiro no cotidiano medieval 

europeu, período fortemente marcado pela brevidade da vida, devido à peste e guerras. 

Nesse sentido, o cristão buscava refúgio na Igreja, responsável pelos ritos ligados à 

preparação para morte ao enterramento, realizados internamente ou no terreno 

adjacente desta. Com a Reforma, as práticas funerárias cristãs assumem uma nova 

roupagem, e, somado às questões higienistas, mostramos como a prática de sepultar os 

indivíduos no recinto da Igreja começou de forma gradual a se transferir para espaços  

ao ar livre e distantes dos centros urbanos, resultando, no século XIX, na popularização 

dos cemitérios. 

A partir desse ponto, focamos o contexto brasileiro do período estabelecido na tese 

no que se refere às práticas funerárias católicas e protestantes, revelando as  

dificuldades enfrentadas pelos imigrantes teutos protestantes em conseguir exercer sua 

fé, uma vez que demonstração pública dessa confissão não era permitida pelo Governo 

Imperial. As restrições impostas pelo Governo Imperial obrigaram a comunidade 

protestante a organizar espaços nos quais eles poderiam dar continuidade às suas 

tradições culturais trazidas de seu país de origem. 

O cemitério torna-se então um espaço de perpetuação da cultura alemã no sul do 

Brasil. Nesse sentido realizamos no quarto capítulo uma comparação entre os cemitérios 

teuto-brasileiros com os cemitérios pesquisados na Alemanha. Assim, utilizamos os 

estudos de Seyferth sobre identidade teuto-brasileira para confirmar nossa hipótese de 

que os elementos simbólicos, epitáfios e estruturação espacial encontrados nos 

cemitérios dos teuto-brasileiros de confissão protestante seguem o modelo trazido pelos 

imigrantes provenientes da Alemanha. A manutenção da germanidade não ocorre 

somente no espaço do mundo dos vivos, mas também é predominante nas expressões 

funerárias que remetem a identificar o indivíduo que ali repousa como de origem alemã. 

Essa relação entre os cemitérios na Alemanha e no sul do Brasil verifica-se no 

sentido macro, na estruturação espacial do cemitério como jardim, integrando a natureza 

ao espaço tumular, tornando o espaço cemiterial um ambiente propício para reflexão 

religiosa, reforçando a concepção protestante de que a morte não é o fim, mas sim do 

início da vida em Deus. A posição da lápide, sempre ereta, característica presente até a 

atualidade na Alemanha, é utilizada pelos teuto-brasileiros até o fim do período 

estipulado na análise da tese. 
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Também confirmamos as semelhanças entre os cemitérios dos dois lados do 

Atlântico no sentido micro, percebidos através da análise de características específicas 

da cultura alemã contidas nas lápides. A utilização da língua alemã para escrever os 

epitáfios, a indicação do sobrenome de solteira, no caso das mulheres, e a indicação do 

local de nascimento do morto revelam de forma clara que estas características 

permaneceram mesmo num contexto transcultural, reforçando uma identidade através  

da diferença. 

Assim, podemos afirmar que os cemitérios das comunidades teuto-brasileiras 

analisados na tese podem ser considerados como: 

 Espaço de memória identitária individual, pois revelam aspectos biográficos 

do morto, deixando marcado na pedra sua identidade, seu tempo de vida, 

sentimento religioso, exemplos de vida e conduta através dos epitáfios e das 

simbologias funerárias, bem como a afirmação de sua germanidade, na 

manutenção da língua alemã e na indicação da cidade natal na Alemanha. 

 Espaço de memória identitária coletiva, uma vez que as concepções 

estruturais e espaciais do cemitério atendem um gosto comum, bem como a 

simbologia contida na lápide, ligada à confessionalidade. As manifestações 

de fé na utilização de símbolos religiosos revelam de forma clara que o 

cemitério é, antes de tudo, também espaço de profissão de fé cristã, dentro 

do recorte temporal analisado. 

 
Enfim, para concluir, gostaríamos também de ressaltar a importância de do 

cemitério como fonte histórica dos aspectos da cultura regional, e desse modo ressaltar 

sua importância como patrimônio histórico, pois lá se encontram obras de renomados 

artistas plásticos, bem como túmulos de personalidades de relevância para história do 

Rio Grande do Sul e brasileira. As lápides também podem ser consideradas como fontes 

de registros documentais importantes, contendo as mesmas informações que um  

arquivo público, pois constam datas de nascimento e morte, bem como nomes 

completos, origens étnicas, locais de nascimento, entre outras informações. 

A partir do momento que o cemitério passar a ser considerado um Patrimônio 

Cultural, ele não se limita mais somente ao seu valor econômico ou à ideia de ser 

propriedade de alguém ou de um grupo, mas sim como pertencente a uma comunidade, 
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que lhe atribui valor e importância e deve preservá-lo em sua integridade e diversidade, 

para sua própria perpetuação.184
 

Preservando-se os cemitérios, guarda-se a identidade cultural de um povo, seus 

meios de existência e todas suas criações e manifestações criando um conceito mais 

profundo, o da cidadania, que se explica no sentimento de pertencer a um grupo, 

comunidade, povo ou nação. 

No decorrer desta tese, definimos que os cemitérios devem ser vistos como 

monumentos, pois fazem parte do patrimônio histórico-cultural de um povo ou de uma 

nação, sendo um elo entre presente e passado dando um sentido de continuidade, a 

longa duração. E sua continuidade passa antes de tudo por políticas de preservação. A 

preservação do patrimônio pressupõe um projeto de construção do presente, e por isso 

vale a pena na medida em que este patrimônio esteja vivo no presente, vivo para que as 

pessoas que o cercam possam de algum modo usufruir dele. 

O presente estudo realizou um recorte analítico oferecendo uma leitura sobre 

alguns aspectos dentre os diversos temas que o cemitério pode oferecer. Sob o ponto  

de vista acadêmico, os chamados “campos santos” agregam em si inúmeras 

possibilidades de análises, interpretações, estudos, considerações, entre outras, nas 

mais diversas áreas do saber. Assim, o cemitério é também patrimônio cultural, e deve 

ser pensado como tal. Ações que visem à preservação desse rico patrimônio devem 

estar na pauta acadêmica, educacional, religiosa, política e social. O cemitério deve ser 

percebido como Museu ao Céu Aberto, e debatido através da educação patrimonial. 

Iniciamos esta tese com um epitáfio, e, naturalmente, a finalizamos com outro, 

simbolizando o sentimento que o imigrante trouxe consigo ao deixar do outro lado do 

Atlântico sua família e amigos, em busca de uma nova vida carregada de esperança, 

numa terra desconhecida e sabendo que muito provavelmente não conseguiria mais 

retornar para sua terra natal: 

Quando vocês procurarem por mim, procurem em seus corações. Lá eu tenho um 

lugar para ficar, estando sempre com vocês. [Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren 

Herzen. Hab ich dort eine Bleibe gefunden, bin ich immer bei euch] 

Cemitério Alter St. - Matthäus – Kirchhof em Berlim 
 

 

184 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) já tombou os seguintes cemitérios: 

Cemitério de Joinville (SC); Cemitério N. Sra. da Conceição. (Vassouras, RJ); Cemitério de Arez (RN); 
Cemitério do Batalhão (Campo Maior, PI); Cemitério N. Sra. da Soledade. (Belém, PN); Cemitério do 
Convento da Igreja Sta.M. dos Anjos (Cabo Frio, RJ); Cemitério N. Sra. do Carmo (Sabará, MG); Cemitério 
N. Sra. do Carmo (Ouro Preto, MG); Cemitério S. Francisco de Assis (Ouro Preto, MG); Cemitério N. Sra. 
do Carmo (São João Del Rey, MG). Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. Acesso em: 12 maio 2015. 

http://portal.iphan.gov.br/
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ANEXO 1. 

Tabela com os cemitérios pesquisados em 2014 

BERLIM 

 

 

Cemitério Local Confissão Registros 
Fotográfico 

Katholischer Alter St. 
Michael-Friedhof 

Hermannstraße 191- 
195 

12049 Berlin 

Católico 141 

Alte St.-Matthäus- 
Kirchhof Berlin 

Großgörschenstraße 
12, 10829 Berlin 

Evangélico 374 

Cripta Hohenzoller Lustgarten 1 
10178 Berlin 

Evangélico 29 

Dorotheenstädtischer 
Friedhof 

Chausseestraße 126 
bzw. 127, 10115 

Evangélico 255 

Alter 
Garnisonfriedhof 

Kleine Rosenthaler 
Straße 3 

10119 Berlin 

Militar 42 

Evangelischer 
Luisenfriedhof II 

Königin-Elisabeth- 
Straße 46-50 
14059 Berlin 

Evangélico 254 

Luisen-Friedhof III Freienwalder Straße 
19b 

13359 Berlin– 
Wedding 

Evangélico 479 

St. Marien-St. Nikolai 
I + II (ev. Friedhof) 

Prenzlauer Allee 1, 
10405 Berlin 

Evangélico 444 

Friedhöfe II und V 
der Georgen- 

Parochial-Gemeinde 
Friedhof der St.- 
Petri-Gemeinde. 

Landsberger Allee 
48/50 / 

Friedenstraße 80/82 
 

10249 Berlin 

Evangélico 80 

Friedhof Heerstraße, 
Gartendenkmal 

Trakehner Allee 1 
14053 Berlin 

interconfissional 342 

Halleches Tor 
friedhof 

Mehringdamm 21 
10961 Berlin 

Evangélico 332 

Sophien Friedhof Freienwalder Straße 
19b 

13359 Berlin– 
Wedding 

Evangélico 117 

St. Elisabeth- 
Friedhof 

Ackerstr. 37 
10115 Berlin–Mitte 

Evangélico 66 

Total   2955 
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ANEXO 2. 

Cemitérios pesquisados em outras cidades da Alemanha 
 
 
 

Cemitério Local Confissão Registro 
Fotográfico 

    

Alter Friedhof Obotritenring 247 
Schwerin 

Evangélico 260 

Museu de cultura 
Sepulcral 

Weinbergstraße 
25, 34117 Kassel 

Intercultural 75 

Hauptfriedhof 
Kassel 

Tannenheckerweg 
6 

34127 Kassel 

Evangélico 201 

Bartholomäus- 
Friedhof 

Maschmühlenweg 
10 

Göttingen 

Evangélico 33 

Neuen 
Frankenfriedhof 

Kalandshof 5 
Stralsund 

Evangélico 56 

Ohlsdorfer 
Friedhof 

Fuhlsbüttler 
Straße 756 

22337 Hamburg 

Interconfissional 446 

Riensberger 
Friedhof 

Friedhofstraße 51, 
28213 Bremen 

Interconfissional 202 

Friedhof 
Eversten 

Zietenstraße 6 | 
26131 Oldenburg 

Evangélico 25 

Friedhof 
Sendling 

Albert- 
Roßhaupter-Str. 5 
81369 Münchene 

Interconfissional 120 

 Stuttgart   

Total   1298 
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ANEXO 3 

TABELA DOS CEMITÉRIOS PESQUISADOS NO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
 

Cemitério Local Confissão Registro 
Fotográfico 

Cemitério 
Evangélico de 
Picada Café 

Picada Café Evangélico 60 

Cemitério 
Comunidade 
Evangélica 

Novo Hamburgo Evangélico 140 

Cemitério 
Evangélico 
Luterano 

Lomba Grande – 
Novo Hamburgo 

Evangélico 115 

Cemitério 
Evangélico do 

Florestal 

Lajeado Evangélico 85 

Cemitério 
Evangélico Linha 

Imperial 

Nova Petrópolis Evangélico 75 

Cemitério 
Memorial Martim 

Lutero – 
Cemitério 
Parque 

Porto Alegre Evangélico 200 

Total   675 
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ANEXO 4 

TABELA TIPOLÓGICA PARA ANÁLISE DE EPITÁFIOS 
 

TIPOLOGIA EPITÁFIO
185

 INTERPRETAÇÃO 

Epitáfios de aceitação da 

morte terrena e fé na vida 

eterna espiritual 

De Deus você veio, de Deus 

você viveu e para Deus você 

voltou. 

Percebemos claramente a ideia 

de que a vida é oferecida e 

tirada por Deus, e o indivíduo 

deve viver de acordo com o 

plano de Deus, o que 

demonstra resignação na 

brevidade da vida terrena e fé 

na vida eterna. 

Epitáfio de negação da morte 

como fim 

Você não partiu, pois quem  

está perto de Deus não está 

longe de nós. 

Observamos que a família 

conversa com o morto, 

demonstrando que a morte não 

é o fim, pois a fé une o mundo 

terreno com o espiritual, tendo 

como finalidade atenuar, pela  

fé, a dor da perda. 

Epitáfios de aceitação da 

morte terrena 

Ele deixou no coração de cada 

um de nós uma lembrança viva 

e uma afeição que jamais se 

extinguirá. 

Percebemos neste epitáfio a 

consciência da morte como fim, 

expressado na idéia de 

despedida, já que deixará como 

legado a lembrança de valores 

positivos. 

Epitáfio de homenagem ao 

morto 

MÃE 
Você é o dom, 
Força criadora, 
Sol de esperança, 
Sorriso de fé. 
MÃE... 
Coração de ternura, 
Braços estendidos, 
Para acolher... 
MÃE... 
Você é uma casa de portas 

abertas, 
Mãe você é a escola de amor. 

Querida mãe, deixou muitas 
saudades, de filhos, netos e 
bisnetos. 

Epitáfio-poema que relembra 

todas as qualidades positivas  

da homenageada em questão, 

mostrando como ela servia de 

modelo de virtudes para toda a 

família. 

 
 

 
 

185 Os epitáfios usados como exemplo foram encontrados em pesquisas do autor nos cemitérios Católico e 
Evangélico de Novo Hamburgo e no Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre, ambas cidades no RS. 
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ANEXO 5 

Cemitério de Hamburgo 
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Anexo 6 

Cemitério Alter St. - Matthäus – Kirchhof – Berlin 
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Anexo 7 

Cemitério Bremen 
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Anexo 8 

Cemitério Dorotheenstädtischer – Berlin 
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Anexo 9 

Cemitério Kreuzberg – Berlin 
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Anexo 10 

Cemitério Schwerin 
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Anexo 11 

Cemitério Picada Café 
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Anexo 12 

Cemitério Luterano Linha Imperial 
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Anexo 13 

Cemitério Memorial Martim Lutero – Cemitério Parque – Porto Alegre 
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