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Resumo
O presente artigo procura a compreensão da arquitectura do espaço funerário, por 

via da componente simbólica, tanto a nível social como arquitectónico. Pretendendo 
a desmistificação de práticas irrefutavelmente atribuídas às crenças da entidade 
religiosa (e respectivas sociedades), que provocam o desaparecimento do tema no 
debate da arquitectura moderna e condiciona as potencialidades e correlações destes 
lugares com as envolventes. Procuramos inicialmente identificar e compreender o 
processo psicológico e emocional deste momento intrínseco a qualquer sociedade e 
posteriormente relacionar estes estados com a natureza simbólica e consequentemente 
com as respostas dadas em dois casos de projectos actuais de ideologias religiosas 
divergentes.

Dada a sensibilidade da temática e a ambição de melhor compreendermos as 
opções tipológicas e as práticas do ritual fúnebre, sentimo-nos forçados a estudar 
o comportamento e o pensamento individual e colectivo do ser humano. Com isto o 
presente artigo identifica inicialmente a problemática encontrada no contexto habitual 
dos cemitérios, para subsequentemente analisar a origem de diversos comportamentos 
humanos perante este tema e por fim, abordar duas abordagens contemporâneas 
divergentes – uma da cultura mediterrânea e outra da cultura nórdica –, contudo 
eficazes e válidas na adequabilidade do espaço funerário às vivências quotidianas, 
constituindo-se como possíveis referências a futuras intervenções.

PalavRas-chave
Espaço funerário, Relação com a cidade, Simbolismo, Ritual fúnebre, Arquitectura 

funerária, Arquitectura moderna.

Desde sempre que o homem, seja qual for a sua cultura, tem necessidade de 
sepultar os seus companheiros de grupo ou os seus entes queridos, como modo de 
terminar um ciclo – tornar definitiva a presença física. Este ritual, que ao longo de 
séculos se foi alterando, por razões diversas, parece para nós, nos dias de hoje, ter 
sido deixado ao acaso ou pelo menos ter passado a ser um acontecimento parado no 
tempo, um dado adquirido na vivência do quotidiano da cidade, assumido como um 
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problema e um espaço incontestável da prática religiosa que, paralelamente com a 
cultura higienista, se tornou um espaço desagregado da malha da cidade, expurgado 
da urbe. 

O mesmo acontece com a morte: à força de ser embranquecida e enxugada, limpa e tornada 
a limpar, negada e esconjurada, acontece que passa para todas as coisas da vida. Toda a 
nossa cultura é higiénica: visa expurgar a vida da morte. É a morte que os detergentes visam 
na menor das lavagens (Baudrillard, 1996, p. 96). 

O sentido de incessante procura pela origem ou pelo que é essencial, leva a que no 
caso do cemitério, o espaço se tenha tornado num lugar de repulsa, em vez do seu sentido 
primordial de celebração da memória. Um espaço afastado das questões do quotidiano da 
arquitectura moderna, levando à perda da sua essência tanto simbólica como de serviço 
público pertencente às dinâmicas da cidade onde alega à sociedade: “Lembrem-se” – 
tanto na perspectiva de culto, como numa perspectiva simbólica ou de destino. 

Ilustração 1 - Cemitério do Bosque, Estocolmo. Ilustração 2 - Cemitério de San Cataldo, 
Modena.

Procuramos, utilizando os exemplos do Cemitério do Bosque (Skogskyrkogarden) 
– projecto dos arquitectos Sigurd Lewerentz e Gunnar Asplund – e do Cemitério de 
San Cataldo – projecto do Arquitecto Aldo Rossi e Gianni Braghieri – compreender 
modos de adequar e recuperar o espaço de sepulcro contemporâneo, de acordo com 
as visões de duas culturas distintas – cultura nórdica e cultura mediterrânea –, a fim 
de os reinserirmos no quotidiano das sociedades e recuperarmos o sentimento de paz 
e de respeito que o arquitecto Sigurd Lewerentz expressa. 

Hoje, no entanto, essa relação é ignorada - e por isso muitas vezes acontece que os cemitérios 
não têm a paz e tranquilidade necessárias nos locais de celebração dos mortos. Mas como 
poderia ser de outra forma, quando a prática usual é agora a de acumulação de enormes 
blocos de granito, e outros tipos de rocha, que ficam fora do solo como florestas de pedra? 
O olho não encontra paz e a confusão de blocos de pedra, grandes e pequenas, causa 
sofrimento. Ficamos com uma impressão muito diferente quando entramos num dos nossos 
antigos cemitérios […]. Nesses cemitérios o contacto com a morte não é de qualquer forma 
preocupante; pelo contrário, a pessoa sente-se imbuída de um sentimento de paz que a 
eternidade emana (Lewerentz, 2014, p. 44).

Para melhor compreendermos a sociedade actual e o modo de intervir nos espaços 
de sepulcro, efectuamos uma explicação antropológica de como o ser humano lida com 
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a morte e como isto está expresso nas crenças teológicas, por ele praticadas, sendo 
que o medo da morte está muito mais presente nas sociedades contemporâneas que 
nos povos arcaicos, onde o acontecimento seria tido como um processo natural e de 
continuidade noutro local.

A perda da individualidade é, então, o denominador comum que tantos horrores traz 
ao homem, desde os seus primórdios, onde estão presentes realidades aparentemente 
dispares como: “a dor do funeral, o terror da decomposição do cadáver, a obsessão da 
morte”. É a “emoção, o sentimento ou a consciência” da perda daquele indivíduo ou 
de tudo o que ele representa que provocará esse traumatismo, sendo o “traumatismo 
da morte” um dado tão importante como a “consciência do acontecimento da morte” 
(Morin, 1988, p. 32-33).

A consciência do acontecimento da morte é, para o ser humano, não só a aparência 
do que este é em si mesmo, “mas também uma ruptura no seio da relação indivíduo-
espécie, uma promoção da individualidade em relação à espécie, uma decadência 
da espécie em relação à individualidade” (Morin, 1988, p. 54,73), o que provoca um 
paradoxo entre inadaptação e adaptação em relação à morte, em que a inadaptação 
“permite e condiciona a individualização”, e a adaptação constitui, simultaneamente, 
uma abertura “às participações sociais”.

O sentimento de inadaptação, por parte do indivíduo, pode ser explicado, 
nos pensamentos de Freud, pelo estado de terror, associado à dor da perda da 
individualidade – sendo na contemporaneidade mais sentidos, pela predominante ideia 
de imortalidade. Isto leva a uma falta de preparação, para o acontecimento da morte, 
que traduz um factor surpresa, e assim esta condição de “ausência de preparação 
para a angústia, que implica o sobreinvestimento dos sistemas que primeiro recebem 
o estímulo”, dando-se em seguida, “os impetuosos efeitos de descarga produzidos 
pela dor” (Freud, 2010, p. 126,142,148).

Ilustração 3 - Cemitério de San Vito, Vicenza. Ilustração 4 - Cemitério de Porte delle Sante, 
Florença.

Com isto, compreende-se que “o luto exprime socialmente a inadaptação 
individual à morte”, e que na mesma medida, “é o processo social de adaptação 
que tende a fazer cicatrizar a ferida dos indivíduos que sobrevivem” (Morin, 1988, p. 
75). Compreendemos também a importante função do cemitério enquanto espaço 
preparado para um momento de dor, e enquanto espaço de participação social. 



Renato Miguel Vicente Franco e Rui M. Reis Alves

128 Revista Arquitectura Lusíada, n.º 8 (2015)

Isto é, no espaço do cemitério, o indivíduo encontra o lugar onde expressa a sua 
dor perante a individualidade que parte, sem que seja interrompido ou julgado, um 
espaço adequado à lembrança do passado, completamente integrado nas dinâmicas 
da sociedade, e por isso pertencente a um acontecimento reconhecido socialmente e 
integrado no quotidiano. São estes processos que impõem a adequação e aceitação 
do cemitério no foro das sociedades do século XXI, sendo este não só um espaço 
destinado ao defunto, mas principalmente ao vivo, um espaço de tripla utilização onde 
se dá espaço à homenagem, à meditação e à tranquilidade, em vez da funcionalidade 
única de aglomerar ou depositar quem perde a vida (e por isso já não pertence aos 
activos sociais). 

[…] todos os instintos querem restabelecer algo anterior. Se o que daí resulta parecer 
‘profundo’ ou causar a impressão mística, sabemos que não nos podemos fazer a censura 
de que buscamos esse efeito (Freud, 2010, p. 148).

É este sentido de restabelecer algo anterior, de profundo e místico, que 
encontramos nos projectos dos Cemitérios de Estocolmo (Cemitério do Bosque) e 
de Modena (Cemitério de San Cataldo), um “facto urbano” que concilia os desejos 
pelo passado e as necessidades presentes. Estes espaços, embora divergentes 
culturalmente, apresentam uma perspectiva de inclusão e narrativa muito semelhantes 
(na adequação ao seu contexto cultural), mesmo que os processos sejam antagónicos, 
estas acções em termos projectuais são opções inovadoras no contexto dos espaços 
funerários, que alcançando perspectivas ancestrais conciliam visões modernas. 

Ilustração 5 - Cemitério do Bosque, Estocolmo – Entrada Norte.

No caso do Cemitério do Bosque os arquitectos actuaram sob parâmetros de 
natureza edénica – manipulação da paisagem natural –, em que a proposta incorpora 
uma “inseparável unidade entre arquitectura e paisagem, assim como o carácter 
religioso e o espirito primitivo Nórdico” (Giardiello, 2014, p.108). Uma proposta 
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que confere decência ao ritual sagrado e assimila o sentido dos povos ancestrais, 
combinado com um carácter profano, a fim de tornar o tema da morte mais aceitável e 
compreensível para o indivíduo sem que lhe seja retirado o sentido trágico intrínseco 
ao momento. Já no Cemitério de San Cataldo reconhecemos opções projectuais 
de reinterpretação da perspectiva pétrea do espaço – espaço edificado –, em que 
a proposta estabelece uma analogia primordial feita com o cemitério Cesare Costa 
(já existente), estendendo-se além das relações tipológicas deste, procura aludir a 
práticas ancestrais das crenças funerárias, tanto na utilização do menir, como no 
paralelo da casa e da sepultura como um mesmo espaço: “A casa da morte, a sepultura, 
o cemitério é uma casa abandonada, deserta […]” (Rossi apud Moneo, 1973, p. 116). 

Em ambos os casos os arquitectos procuram um momento de tranquilidade em 
que a arquitectura confere o espaço necessário ao visitante, e ao mesmo tempo limita 
e monumentaliza o lugar, sem interferir no pesar do momento, mas transparecendo 
a sua natureza trágica. O que, no caso do Cemitério do Bosque, resulta do equilíbrio 
entre a natureza e o edificado e, no caso do Cemitério de San Cataldo, do modo como 
o edificado é manipulado e organizado. 

Embora os projectos e os próprios arquitectos se afastem temporalmente nas 
épocas em que intervêm, a questão do fragmento e do facto urbano parecem ser o 
elo de ligação entre ambas as intervenções, e o principal factor de equilíbrio nestes 
lugares especialmente simbólicos. O que Mircea Eliade diz ser uma percepção do 
“homem religioso”, em que o espaço não é homogéneo e assim, havendo “porções 
de espaço qualitativamente diferentes” (Eliade, 1992, p. 17), para Rossi constitui uma 
percepção transversal a todos os homens, podendo considerar todos os homens 
como “homens religiosos”, na medida em que o facto urbano é um espaço ou ponto 
qualitativamente diferente dos outros e que se constituí como referência da vivência, 
organização e deslocação na cidade. É neste sentido que Asplund e Lewerentz, ao 
intervirem num lugar onde já existia uma floresta, o transformam numa hierofania. Isto 
é, a partir de um simples lugar profano projectam um lugar onde as características 
sagradas se manifestam, o que simultaneamente resulta na transformação de um 
lugar banal – numa área periférica da cidade – num ponto de referência – facto urbano 
– e, mesmo em termos do próprio espaço, este nos vai revelando diversos factos, 
à imagem de uma cidade, tal como encontramos no projecto de Aldo Rossi para o 
Cemitério de San Cataldo. 
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Ilustração 6 -  Cemitério do Bosque, Estocolmo – Vista para a Capela da Santa Cruz.

O sentido simbólico excepcional do Cemitério do Bosque inicia-se imediatamente 
no modo como o cemitério, apesar da base litúrgica corresponder às crenças cristãs, se 
insere numa paisagem natural remetendo-nos a um sentido primitivo de compreensão 
do lugar sagrado mas esta reaproximação feita à natureza é também a re-aceitação 
da morte no seio da sociedade moderna como, por exemplo, na recuperação de 
expressões muito características nas capelas decoradas com ossos, do período 
Barroco, “Hodie Mihi Gras Tibi” (Hoje Eu, Amanhã Tu), inscrita na entrada para a 
Capela do Bosque (Carmel, 2011, p. 20). Um equilíbrio simbólico que expressa a 
necessidade de compreensão e aceitação do passado para uma melhor resposta e 
compreensão do presente e do futuro, uma ideia transversal entre Asplund, Lewerentz 
e Rossi. 

Os arquitectos projectam então a partir da floresta nórdica uma “paisagem Bíblica”, 
onde se inserem momentos pontuais reservados à prática de cerimónias de culto ou 
de meditação, sem nunca ser retirado o sentido trágico do momento, numa ideologia 
análoga à teoria de Nietzsche: 

O sentimento trágico da vida é antes a aceitação da vida, a jubilosa adesão também ao 
horrível e ao medonho, à morte e ao declínio; […] A aceitação trágica mesmo do declínio da 
própria existência nasce do conhecimento fundamental de que todas as formas finitas são 
apenas ondas temporárias na grande maré da vida, de que o declínio do existente finito não 
significa destruição pura e simples, mas o regresso ao fundo da vida do qual surgiram todas 
as coisas individualizadas […] a vida e a morte são irmãs gémeas, arrastadas num ciclo 
misterioso […] (Fink, 1983, p.18).
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Ilustração 7 -  Cemitério do Bosque, Estocolmo – Caminho Seven Wells.

O sentido simbólico é transversalmente abordado através de várias narrativas: da 
paisagem, dos edifícios ou dos percursos; em fragmentos individuais que se unem para 
constituírem uma narrativa global, um sentido único ao espaço do cemitério. Isto dá 
origem a um espaço plural, ou seja, a um espaço onde ao indivíduo é dado espaço, 
sem que lhe seja imposta determinada crença ou modo de vivência do espaço. O plano 
sugere várias narrativas enquanto serviço, que dão origem a uma multiplicidade de 
utilizações decorrentes da função e que levam à integração no foro social. Um dos 
exemplos mais completos, no Cemitério do Bosque, é o caminho dos Seven Wells 
em que este não surgindo na paisagem, à excessão do monte Almhöjden (inicio do 
percurso) onde fica o Bosque da Recordação, espaço destinado à paz e à meditação 
que antecede o percurso até à Capela da Ressurreição. Este emerge na floresta e, 
tal como nos caminhos romanos, ao chegarmos às cidades somos primeiramente 
recebidos pelos antepassados, acompanhados por túmulos – as necrópoles – até à 
urbe. Neste caso, até ao templo. Um percurso de quatro factores – meditação, inserção 
na paisagem, culto do ente e culto religioso – onde a multifuncionalidade é evidente.  

A atmosfera melancólica do lugar nunca se torna depressiva e a totalidade da expressão 
nunca decai em sentimentalismo. A forma fala a linguagem pura, na qual a clareza não é 
perdida nos confusos murmúrios de um lugar de natureza mística (Markelius, 2014, p. 368).
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Uma atmosfera que conserva a paz e a harmonia que um visitante procura 
neste arquétipo de lugar, onde a construção dos elementos verticais é doseada e 
meticulosamente planeada com a finalidade de se integrar na paisagem, tendo o menor 
impacto possível no todo, aparecendo unicamente quando necessário à orientação do 
visitante (Lewerentz, 2014, p. 45). É assim que se evidenciam, dentro do bosque, a 
Capela do Bosque, a Capela da Ressurreição, o caminho da Cruz e o pórtico da Capela 
da Santa Cruz, que individualmente exploração propósitos simbólicos divergentes. 
Estes elementos, separadamente dispostos, servem rituais díspares, com o objectivo 
de não se cruzarem e, ao mesmo tempo, constituírem uma narrativa na globalidade 
do cemitério, como factos urbanos dentro de uma cidade. 

Em San Cataldo, Rossi e Braghieri, transformam a gravidade do espaço, numa 
experiência adquirida através da sua vivência, mas também, por intermédio de 
metáforas entre a vida e a morte, o abandonado e o abandono, a luz e a sombra, o 
peso e a leveza. Estas metáforas são realçadas no espaço sem ornamento, de paredes 
lisas e que a luz e a sombra nos remetem para a melancolia do arquitecto, um novo 
sentido para o cemitério moderno de natureza pétrea e monumental – do cemitério 
mediterrâneo. Aqui, ao contrário de outros espaços funerários em que o espaço é 
sobrelotado por campas e nestas expressa a iconografia característica, encontramos 
a natureza pétrea nos blocos edificados, numa organização que pretende conferir 
espaço ao visitante, concedendo deste modo dignidade e ao mesmo tempo respeito 
pelo momento e pela estadia de quem se pretende recordar.

Ilustração 8 - Cemitério de San Cataldo, Modena – Vista noroeste do complexo.

O cemitério de San Cataldo apresenta, a partir de uma tipologia existente, uma 
nova interpretação do espaço funerário, em que no interior dos blocos é realizado o 
sepulcro, conservando a individualidade e ao mesmo tempo protegendo em conjunto 
a memória dos falecidos: “o cemitério é uma representação analógica da casa, do 
quarteirão, de parte da cidade; a vida, inacabada e abandonada, dos mortos” (Rossi, 
Braghieri apud Lopes, 2015, p. 144).

O conceito de complexo funerário, único e profundamente inscrito na área 
envolvente, e assim na cidade, é um serviço público capaz de caracterizar a paisagem 
urbana. […] Não como um monumento isolado, mas como um ponto de referência e 
de propulsão da vida social (Rossi, Braghieri apud Lopes, 2015, p.151).

Assim como o cemitério a construção da cidade, como facto constituído por 
fragmentos, é elaborada ao longo do tempo, em diferentes épocas e com diferentes 
exigências. A cidade, por isto, concebe em si diferentes factos urbanos que se 
evidenciam e se tornam parte de uma arquitectura permanente, através de uma mesma 
ideia, a associação com a memória tanto individual como colectiva. Isto, só é possível 
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de alcançar abarcando a dimensão do indivíduo, o ponto essencial para a “identificação 
de um facto urbano” (Moneo, 1973, p. 111). A ideia de um lugar, que no cemitério, está 
conectada a algo mais profundo “mais enraizado na própria geografia, na realidade física 
que está na base da história. O lugar, no modo como adquire um significado, é algo mais 
que o meio ambiente” (Moneo, 1973, p. 111), faz parte de um resultado simbólico. 

Ilustração 9 -  Vista nordeste, maquete do projecto definitivo para o Cemitério de Modena, Aldo Rossi.

É por isso que Aldo Rossi, encontra no esqueleto e no imaginário da infância as 
premissas essenciais à concepção de um espaço simbólico, em vez de simplesmente 
se prender a questões religiosas ou metodologias existentes, que, em grande parte, 
acabam por descurar a perspectiva simbólica e consequentemente mais transcendental 
deste tipo de espaços. Portanto, se o esqueleto é constituído por ossos, ou seja, partes 
que formam a estrutura do todo, o projecto para Modena usa, de modo sincrónico, 
esta estrutura para obter a organização dos diversos fragmentos que constituem 
uma narrativa de vida para a morte, onde, em ambos os casos, o esqueleto aparece 
como a matéria permanente da estrutura da vida e o resultado na morte, o elemento 
que conceptualmente organiza o espaço. Numa outra perspectiva, a da infância, “a 
imagem que todos nós temos” da morte, está intrinsecamente relacionada com o 
abandono. No desaparecimento de um ente querido, na infância, está o significado do 
abandono daquele que ficou. E é o abandono que o próprio Rossi procura ao afirma 
sobre o cubo: “é uma casa abandonada ou incompleta, sem janelas ou telhado” (Rossi 
apud Johnson, 1982, p. 44). Mas na perspectiva da infância, o ambiente do cemitério 
parece também querer remeter para outra imagem, a de uma casa dos desenhos das 
crianças que é afectada pelas estações do ano. Analisando as cores das paredes 
e das coberturas, que se adaptam a cada hora do dia e que podem corresponder a 
uma imagem mais infantil, e do mesmo modo que  é considerado espaço para que 
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o projecto se transforme a cada estação do ano, o que Rossi expressa como uma 
preocupação de considerar “o duplo sentido do tempo, atmosférico e cronológico” 
(Rossi, 2013, p. 22), de um espaço que se completa por si mesmo ao longo do tempo.

Para além das cores, o próprio modo como os materiais são utilizados remete-
nos para um corte com o passado, em que se procura a simplificação da forma, sem 
qualquer tipo de adornos, mas também, para uma passagem significativa de Boullée 
sobre os monumentos funerários: 

Não me parece possível conceber nada mais triste do que um monumento 
composto por uma superfície lisa, nua e sem adornos, um material absorvente de 
luz, absolutamente desprovida de detalhes, e onde a decoração é formada por 
composições de sombras, esboçando sombras ainda mais escuras (Rosenau apud 
Johnson, 1982, p. 44).

Ilustração 10 - Espaço entre o ossário central e as galerias de sepulcro,
Cemitério de San Cataldo, Modena.

Para além dos cuidados durante o desenvolvimento do projecto, Rossi e Braghieri, 
procuraram reestruturar ligações com as crenças “originais”, ou seja, o espaço 
funerário não é unicamente um espaço de sepulcro ou de espera pelo “Julgamento 
Final” – entender cristão –, mas sim, um lugar de culto ao defunto, onde em parte 
a ligação com a natureza é recuperada e embora este espaço seja “a cidade dos 
mortos”, é oferecido espaço para os vivos. Espaço para os vivos que é notório na 
ideia de lugar sem tempo, presente no significado de “cemitério como uma arena do 
tempo, da morte, e da regeneração” (Johnson, 1982, p. 54), em que o tempo, tal como 
nos “processos psíquicos”, é “atemporal” em si (Freud, 1920, p. 140). Isto, segundo 
a psicanálise, significa “que não são ordenados temporalmente, que neles o tempo 
não muda, que a ideia de tempo não lhes pode ser aplicada” (Freud, 1920, p. 140). 
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Esta ideia de espaço “atemporal”, no cemitério, é planeada de modo a que se sinta 
tanto no exterior como no interior do complexo, uma preocupação com a identificação 
do espaço, transversalmente a todos os tempos, mesmo com a constante evolução 
das gerações e do envolvente da cidade, mas também na ideia de arquitectura como 
prolongamento e herança do homem. 

A atemporalidade do projecto, pode ainda expor o conceito, que anteriormente 
explorámos, de uma construção que se irá consolidando em paralelo com a evolução 
da cidade. Do mesmo modo que as grelhas de túmulos nas paredes, disponíveis ao 
longo das galerias, se vão preenchendo, simultaneamente consolida-se o projecto, 
deixando o estado de abandono, para regressar a ser “habitado”, como uma ultima 
morada, mas sem nunca invadir as áreas entre as galerias de sepulcro - espaço de 
meditação e serenidade para o visitante.  

Com base no estudo realizado e na interpretação de Maurizio Ferraris, para a 
revista Lotus International nº 38, de 1983, onde refere a propósito do projecto para o 
cemitério de San Cataldo que: o constrangimento para com a morte não foi contornado, 
mas sim “canalizado” racionalmente: memória, monumento, exclusão e protecção –
todos os aspectos da sepultura e do cemitério foram respeitados. Mas, na realidade, 
sem o ênfase monumental (ou o seu inverso: o desejo de ocultar a todo o custo e em 
todos os sentidos) (Ferraris, 1983, p. 40).

Depreende-se, a partir das relações simbólicas ao longo de todo e de cada 
fragmento do complexo funerário de San Cataldo, que Aldo Rossi utiliza a tipologia não 
só do espaço envolvente e de práticas culturais do sítio em que a obra se insere, mas 
também utiliza tipologias praticadas em arquitectura de outras épocas e reinterpretadas, 
assim como tipologias muito enleadas com a pintura. Estas diferentes tipologias servem 
como fim de criar uma nova morfologia espacial rigorosa e minuciosa para o cemitério, 
baseada em praticas já utilizadas e que apelam à memória, mas que oferecem um 
ambiente peculiar, sem nunca discernir a pietà e a gravidade característica do espaço, 
abordando o carácter monumental de modo diferenciado do habitual. 

Deste modo, Aldo Rossi e Gianni Braghieri, concebem um imaginário novo onde 
consciente e inconscientemente, as pessoas são levadas pela atemporalidade e pelo 
sentido de abandono espacial a compreender a angústia sofrida sem que seja imposto 
um ambiente de sofrimento ou de dor, mas que concede a tranquilidade / momento de 
paz necessários à lembrança de quem partiu. Reinvocando o sentimento presente nos 
cemitérios antigos, já abordado pelo Arquitecto Sigurd Lewerentz: “Nesses cemitérios 
o contacto com a morte não é de qualquer forma preocupante; pelo contrário, a pessoa 
sente-se imbuída de um sentimento de paz que a eternidade emana” (Lewerentz, 
2014, p. 44), um sentimento há muito afastado da cultura mediterrânea.  

Em ambos os casos, parece-nos irrefutável que as possibilidades de integração 
relacionadas com a arquitectura funerária permanecem ainda por desenvolver, mas 
acima de tudo, e à parte dos “instintos religiosos” individuais e colectivos, estes 
espaços constituem-se como uma área a desenvolver pela arquitectura. Por exemplo, 
na cultura portuguesa, ao contrário das perspectivas oferecidas nestes dois casos, os 



cemitérios ainda se mantêm como uma realidade à parte da vida que os envolve, na sua 
maioria, e que nos próprios espaços, genericamente, a arquitectura se conserva numa 
perspectiva unicamente funcionalista. Este artigo procura, evidenciar a possibilidade 
de, por meio da arquitectura, integrar os espaços funerários na cidade, como espaços 
públicos – no sentido de serviços públicos – e oferecê-los ao cidadão, concedendo 
novas retóricas do espaço funerário que o dignificarão e o adequarão às exigências 
contemporâneas, possibilitando a reintegração do culto do ente perdido nas práticas 
quotidianas da sociedade, independentemente das crenças individuais. 
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