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1 Este artigo resulta de uma atividade proposta pela Profª Drª Salete Kozel no decorrer da disciplina de Geografia Social 
e Cultural durante o segundo semestre de 2005. 



RESUMO 

O presente artigo discute representações observadas na paisagem a partir de um estudo de campo 

em três cemitérios. Este trabalho de campo nos cemitérios (tradicional, parque e vertical), nos 

permite realizar uma análise dos símbolos e signos utilizando como sustento teórico à geografia 

cultural e das representações. Nestes cemitérios percebemos diferenças que dizem respeito a 

momentos históricos, concepções sobre a morte, aspectos sociais, econômicos e culturais da nossa 

sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: geografia cultural, representações, cemitérios, signos e paisagem. 

 
 
 
 
 
 
 
The present article discuss about representations observed in the landscape through one fieldwork 

on three cemeteries. This fieldwork on the cemeteries (traditional, park and vertical), permit us 

realize one analysis of the symbols and signs utilizing as theoretical maintenance to cultural 

geography and yours representations. In these cemeteries we could perceive differences that say 

respect to historic moments, conceptions about the death, social, economics and cultures aspects of 

our society. 
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1. PALAVRAS INICIAIS 

 

Constantemente presenciamos as significações e ou (re)significações dos valores e hábitos 

culturais, bem como a organização e ou (re)organização dos espaços frente a novos significados 

individuais e ou coletivos que mudam ao longo do tempo. 

Nessa pesquisa objetivamos compreender como as pessoas percebem, se relacionam e 

constróem signos em um determinado espaço: os cemitérios. Para isso realizamos trabalhos de 

campo em três cemitérios da cidade: o tradicional (Cemitério Municipal São Francisco de Paula), o 

cemitério-parque (Cemitério Municipal Santa Cândida) e o cemitério vertical (Cemitério Universal 

Necrópole Ecumênica Vertical). A leitura geográfica dos cemitérios revelou aspectos econômicos, 

sociais e culturais da sociedade refletidas na organização espacial, referendando a paisagem 

cultural. 

 
2. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

Pode-se afirmar que as representações espaciais sempre estiveram presentes no 

conhecimento geográfico. Entretanto, ao longo da história estas representações têm-se revestido de 

conotações diferenciadas. Com a estruturação da vertente Humanista na Geografia surgem também 

estudos de percepção que incorporam aportes lingüísticos, sociais e culturais; os valores, 

significados e ideologias dos grupos sociais. 

Para GREGORY (1996) a compreensão do espaço deve ir além do estudo da aparência 

realizado por intermédio da observação, descrição, localização caracterização e hierarquização das 

paisagens e fluxos. As pesquisas podem integrar a aparência e a essência, o que permite investigar 

como as sociedades utilizam, transformam e organizam os espaços. 

Neste contexto expande-se atualmente a Geografia das Representações pelas diversas 

vertentes do conhecimento geográfico. Isto propicia a análise de fenômenos sócio espaciais sob o 

percurso individual marcado por significados, valores e escolhas pessoais (DUNCAN apud 

CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, P.102). 

KOZEL TEIXEIRA (2001) infere que a Geografia das Representações busca o 

entendimento dos processos relacionados às ações dos grupos humanos, tendo como premissa que 

este é construído através de experiências (temporal e espacial), destacando a relação direta e 

indireta entre essas representações e as ações humanas. 

Neste sentido, a Geografia das Representações permite a compreensão da diversidade 

inerente às práticas sociais e dos espaços que são ‘vividos’ por homens e sociedades. Este 



entendimento espacial ocorre por intermédio da leitura do que é objetivo, do que é subjetivo e das 

relações históricas, culturais, sociais, econômicas e ideológicas. 

A autora acima citada define representações como o processo através do qual são produzidas 

formas concretas e ou idealizadas, dotadas de particularidades se referindo a outro objeto ou 

fenômeno relevante. Estas representações podem aparecer sob as mais variadas formas: sons, 

imagens, gestos, símbolos, signos. Estruturam-se a partir de comportamentos, sentimentos, valores, 

e emergindo de um contexto sócio cultural buscam emitir determinadas mensagens. 

Para BAKTHIN (1986) os homens materializam a realidade utilizando os signos. No olhar 

Bakhtiniano o signo é uma construção social, ou seja ele só existe dentro de um contexto que lhe dá 

sentido e seus significados dependem do contexto social, histórico e cultural em que o individuo 

está inserido. 

Com relação aos espaços da morte, COSTA (2003) afirma que a partir do final do século 

XVIII, o novo pensamento ocidental diante da morte, marcado pela dificuldade de convivência com 

esta, correlacionou-se ao discurso médico-higienista, possibilitando mudanças na organização do 

espaço urbano devido à disciplinarização da construção e localização dos cemitérios, que foram 

afastados das zonas habitadas.  

No século XIX os tratados de higiene também destacavam que estabelecimentos insalubres e 

perigosos deveriam ser afastados da cidade. As teorias miasmáticas, baseadas no hipocratismo, 

compreendiam que o homem (vivo ou morto, só ou em grupo) e suas edificações, poderiam ser o 

foco de infeções. Neste sentido, a cidade, que concentrava populações e equipamentos deveria ser 

medicada: iniciou-se um processo de especialização do espaço urbano, de segregação de algumas 

atividades nocivas à saúde dos homens, posicionamento que está de acordo com a mentalidade 

ocidental, com a descoberta da noção de função como desdobramento da divisão do trabalho. 

Neste mesmo período o homem passou a questionar os princípios religiosos, a ciência 

substituiu a dimensão espiritual, a relação sentimental e espacial entre vivos e mortos se desfez, os 

mortos não ocupavam mais o mesmo lugar no meio dos vivos. 

 

 

3. C+R+U+Z C+R+E+D+O! TRABALHO DE CAMPO NO CEMITÉRIO?!  

 

- Cemitério Municipal São Francisco de Paula: localizado na Rua Trajano Reis, Praça Padre 

Souto Maior, no bairro São Francisco. O Cemitério Municipal São Francisco de Paula é o mais 

antigo da cidade. Sua construção iniciou-se em 1854, sendo interrompida, devido à falta de verbas, 



em 1857, e concluída somente em 1866. Segundo dados da Prefeitura de Curitiba2 nele se 

encontram enterrados restos mortais de diferentes épocas, como os mortos da Revolução 

Federalista, alguns renomados produtores de erva mate, e vários outros nomes conhecidos, dentre 

eles a Família Hauer, a Família Trajano Reis, Barão de Serro Azul.  

- Cemitério Municipal Santa Cândida: localizado na Estrada Nova Colombo, no bairro Santa 

Cândida. Possui área de 132.299,75m (é o maior dos cemitérios municipais); 28.000 túmulos e, 

aproximadamente, 96.584 sepultados. Foi fundado em 1957 e em 1996, objetivando melhor 

atendimento à população, teve suas capelas reformadas. 

- Cemitério Vertical do Tarumã: localizado na Rua Konrad Adenauer, no Bairro Tarumã. Possui 

área de aproximadamente 20.000 m2. Foi construído em 1987 e apresenta forte apelo ambiental 

(afirma-se que não contamina o ar nem o solo). Os túmulos estão dispostos horizontalmente em 

forma de gavetas. Os corpos ficam três anos nos túmulos e depois são levados para o ossuário. 

 

4. “CEMISTÉRIO”... SIMBOLOS, SIGNOS, SENSAÇÕES E PERCEPÇÕES. 

“Fui umas duas ou três vezes em cemitérios (...) acho que sempre no velório 
ou funeral de alguém...”  
 

4.1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula 

Observamos muitas floriculturas ao redor do cemitério, localizado próximo a “Praça do 

skate”: área de forte moviment-ação. Em frente encontra-se a “Sorveteria do Gaúcho”, ponto de 

encontro que aquece as relações.  

Túmulos formato “EsTruTUrAs ReTaNgUlArEs” edificados para CIMA Alguns com mais 

de um pavimento, ponta “mini-igrejas”. Alguns com espaço privativo: chave para entrar. Cores 

sombrias e escuras. As flores pincelam o pouco colorido. Mas será que sempre existem tantas 

flores? No momento muitas flores: naturais e artificias (efêmeras / eternas... independente eternas). 

Poucos Cedros, pompons verdes no cemitério.  

Mausoléus de todas as formas, tamanhos e arquiteturas (figura 01), às vezes influenciadas 

pela tendência da época em que foi construída, representando o poder econômico da família, ou 

ainda denunciando crenças religiosas e espirituais. Possíveis sincretismos se manifestam em 

mausoléus: uma pirâmide (Figura 02) com estátuas de imagens da mitologia e no interior da 

construção anjos, santos e Jesus!  

                                                 
2 www.curitiba.pr.gov.br/servicos/ meioambiente/mase/cem_municipal.htm) 

 



  

 Figura 01: Formas arquitetônicas                                                         Figura 02: Túmulo em pirâmide 

 
Sobre os túmulos: muitas estátuas (anjos, santos, Jesus Cristo e até o busto do próprio 

morto!!!) e cruzes de diferentes materiais e tamanhos. Algumas jardineiras e fotos dos mortos. 

Epígrafes variadas com considerações familiares, saudades. Algumas homenagens, placas 

descrevem ações dos mais “importantes”... diferenciam-nos dos outros, também em caixões. 

Tantos símbolos! Com significados ao mesmo tempo tão parecidos e tão diferentes: 

religiosidade, saudade, homenagem, poder, carinho (?)... Impõe certo medo. Medo em quem? Medo 

de quê? Medo da saudade talvez?! Medo da dor que esta saudade pode trazer?! A saudade... Ah, a 

saudade, não será ela a culpada pela manutenção de todos esses símbolos, estas construções?  

Passa um moço (só). Todo de preto. Cabelos longos SÓ-ltos e pasSÓs apressados. Uma rosa 

vermelha na mão. 

Avistamos um grupo de pessoas vestidas de preto, com metais e objetos de prata pendurados 

pelo corpo. Góticos? Tentamos uma aproxxximação. Estavam sentados sobre o túmulo, alguns 

deitados sobre o caixão. Escutavam música. Postura de parque? Contaram sobre o gosto pelo 

cemitério, sobre as bonitas “estruturas” e a arte gótica... histórias sobre cemitérios... cemitérios do 

mundo todo. Quando nos demos conta... estávamos nós... sentadas sobre os túmulos.  

 

4.2 Cemitério Municipal Santa Cândida 

“Pessoas em p-r-o-c-i-s-s-ã-o, chorando... Acompanhando-se com as mãos 
nos ombros. Mais frio. Mais grama.” 

 



Localiza-se mais distante do centro da cidade. Tem mais verde, cores mais vivas; Gramado 

com muitas árvores e muitas flores. Logo na entrada do cemitério encontramos os Gavvvvveteiros 

brancos (Figura 03): é o setor de emergência. Os símbolos desta vez restringem-se a cruzes 

gravadas na “tampa” do túmulo e velas (Figura 04). Nos túmulos, na parte de trás, existem espaços 

para as velas: geralmente uma caixinha de cimento ou metal. No centro do cemitério uma ‘pracinha-

central’, onde as pessoas colocam velas em baixo de uma grande cruz branca de cimento. 

 

Figura 03: Setor de emergência                                          Figura 04: Túmulos sem símbolos 

 

Os túmulos são baixos, diferentes do cemitério São Francisco de Paula. Notamos uma 

padronização dos túmulos, nada de grandes construções, apenas “tampas” que variam em seu 

revestimento e cor, novamente indicando poder aquisitivo, “classe social”. 

É possível ver tudo: “Visão PANORÂMICA” (Figura 05). Terreno elevado e acidentado. 

Encostas – Vale (Figura 06): “será que lá embaixo tem uma nascente?” – o tubo de cimento impede 

a identificação. Há também muito lixo espalhado pela grama. Ao longe observamos crianças 

brincando. Será que tanto espaço verde permite maior descontração? O conceito de cemitério-

parque nasce como uma alternativa à solenidade dos cemitérios tradicionais, passando a serem 

utilizados como espaços turísticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Visão Panorâmica                                          Figura 06: Encosta e vale 

 



Aqui mais claramente que o cemitério anterior, conseguimos diferenciar os espaços, 

identificando relações de poder a partir de características como: túmulos com menor largura e 

tamanho (alguns desses nas encostas); túmulos maiores em largura mais próximos da entrada do 

cemitério e na parte mais plana e alta do terreno. Visualizamos uma rua que claramente demarca a 

divisão das ‘classes’. 

Encontramos ainda setores onde os caixões estão cobertos por terra (túmulos sem cimento). 

Estes caixões estão numerados e identificados por cruzes de madeira pintadas de branco. São 

túmulos sem nomes (apenas n1u2m3e4r5a6d7o8s), poucos apresentam referências como epígrafes e 

quando apresentam aparecem escritos a mão em recortes de papelão ou materiais similares. Nesse 

mesmo setor algumas covas menores: indicam corpos de crianças. Observamos ainda terras 

remexidas, covas vazias... pouca grama cobrindo. 

Segundo o coveiro este era o antigo setor de emergência, para carentes e indigentes. Os 

corpos podem ficar ali até no máximo três anos, após isso são transferidos para o ossuário ou para 

uma cova mais profunda. Essa parte do cemitério, no entanto, foi interditada, pois contaminava a 

água e afetava a população próxima ao cemitério. Havia ali perto um tanque com peixes, que hoje 

não existe mais. 

 

4.3 Cemitério Vertical 

“O que vocês acharam? Muito bonito, não?!” 
 

O prédio tem três andares: no térreo encontramos a administração, um saguão com 

confortáveis sofás e as capelas de velórios. Seguindo, ainda neste piso, observamos outro saguão 

em formato oval, semelhante a estrutura de uma igreja. Em um lago artificial próximo observamos a 

presença de peixes (figura 07) No segundo andar, no corredor principal, logo na entrada 

identificamos uma placa com normas a serem seguidas (figura 08). Os túmulos estão todos 

‘engavetados’, EmPiLhAdOs uns sobre os outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 07: Tanque com peixes                                     Figura 08: Placa informativa 

  



Há poucos +símbolos+, destacam-se flores artificiais trazidas pelas próprias famílias dos 

mortos. São diferentes tipos de flores, algumas até feitas de crochê. Estas não estão frente à gaveta 

do morto, mas nas laterais dos corredores, colocadas todas juntas, quase sendo imperceptíveis os 

bilhetes que têm de saudações para o falecido.  

Neste espaço imperam a impessoalidade e a p-a-d-r-o-n-i-z-a-ç-ã- o: desde as fotos que 

possuem o mesmo formato e os mesmos detalhes, as flores que são artificiais e em quantidade 

reduzida até as epígrafes que são iguais. Entretanto, os oratórios são diferentes. Alguns apresentam 

marcos de madeira, outros são fechados com portas e vidro, uns maiores que os outros. Assim, 

mesmo havendo uma padronização e um preço único para as gavetas e ossuários a diferença se 

manifesta nos oratórios . 

Em todos os andares e no fim de cada corredor observamos quadros com paisagens naturais. 

O que indica isto? Algumas respostas: volta à natureza, imagens agradáveis, tranqüilidade aos 

visitantes, apelo à ecologia. 

Neste cemitério uma das piores sensações que tivemos foi o mal cheiro: no mesmo corredor 

havia uma com perfume e a outra não. Percebemos também uma quantidade acima do normal de 

moshquitossssssss3 por todo o Cemitério e algumas baratas no terceiro andar, que havia sido 

dedetizado recentemente.  

Durante nossa visita encontramos uma senhora que nos perguntou se estávamos visitando 

alguém. Dissemos que não, mas que estávamos conhecendo para ver se comprávamos um espaço. 

Ela nos explicou as vantagens do cemitério - “Reúne a família! (...) Aqui ninguém rouba o corpo, 

não tem sol nem chuva” - e levou-nos à vendedora - “Não vai fazer negócio agora, é só para você 

ficar conhecida”. 

 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
A Geografia das Representações, na perspectiva desenvolvida por este trabalho apresenta-se 

como mais uma forma de pensar e entender o mundo em suas múltiplas relações, destacando-se a 

organização do espaço pelos atores sociais através de suas ações recheadas de percepções. 

Ao confrontarmos o exposto a respeito dos tratados de higiene do século XIX com as datas e 

fatos que permeiam o Cemitério São Francisco de Paula (Municipal) e de Santa Cândida e o 

Cemitério Vertical verifica-se uma convergência na forma de pensar e tratar dos assuntos 

relacionados à morte, bem como as medidas a serem adotadas visando respeitar às estratégias 

higienistas. 

                                                 
3 Segundo uma vendedora do cemitério os mosquitos são provenientes do Jockey Clube que se encontra na frente do 
cemitério...  
 



Com o trabalho de campo realizado nos três cemitérios pudemos perceber um pouco da 

diversidade cultural, ideológica e social existente em nossa sociedade. Esta abordagem auxiliou na 

compreensão das lógicas dos atores, de seus sistemas de valores, revelando os arranjos 

estabelecidos e refletidos nos espaços. De modo geral podemos considerar os seguintes aspectos: 

 - A não aceitação da morte: é evidenciada pelo simples aspecto de os mortos terem seu 

espaço fechado e delimitado, materializado nos túmulos, jazigos e ou mausoléus. Busca-se uma 

ligação entre o espírito e o físico, isto se retrata quando as pessoas dizem quando vão ao cemitério 

para “visitar...”. 

 - A organização dos cemitérios como quem planeja uma cidade: nome do cemitério, setores 

diferenciados (conforme poder aquisitivo), nome de ruas e número de túmulos. Será uma cidade 

para os mortos?... 

- Símbolos e apego à religiosidade: a presença de símbolos indica a própria cultura, crença 

da família ou do sujeito que está enterrado; também mostra o poder das igrejas pela grandeza dos 

jazigos ou mausoléus. 

- Paisagens diferenciadas evidenciam o distanciamento da morte no decorrer do tempo e os 

distintos discursos: túmulos cada vez mais “invisíveis”, ambientes mais coloridos e valorização do 

discurso ambiental;   

Desta forma, podemos considerar que os tipos de ícones e sua disposição refletem as 

relações existentes entre os atores sociais e sua organização, ou seja, permitem reflexões a cerca da 

lógica espacial, desvendando concepções e visões de mundo. 
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