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O município de Urussanga, que localiza-se no sul do estado de Santa Catarina, a 185 Km 

da capital Florianópolis, foi fundado em 26 de maio de 1878, por imigrantes italianos vindos 

principalmente do Norte da Itália, como da região de Vêneto, formando segundo o padre Luigi 

Marzano
3
 um dos principais centros de imigrantes italianos do estado. Considerada uma das 

cidades de maior concentração de descendentes de imigrantes italianos de Santa Catarina, possui 

festas anuais que remetem a cultura italiana, principalmente a Festa do Vinho, que é um evento 

que promove um processo de construção da identidade italiana na cidade desde os anos de 1984, 

até os dias de hoje, como mostra a historiadora Ana Carolina Wessler Prudêncio da Silva
4
. 

Aspectos da imigração italiana podem ser observados e percebidos em diversas práticas e 

costumes do dia-a-dia, com, por exemplo, na alimentação, na música, nas danças, nas 

festividades, e de modo acentuado na religiosidade – o catolicismo - “exportado” em grande 

medida da Itália pelos imigrantes, e ensinado aos descendentes, como se vê, por exemplo, através 

da oração diária do terço.  

Segundo Luis Fernando Beneduzi
5
, os imigrantes italianos que chegaram ao sul do Brasil 

no final do século XIX trouxeram consigo um catolicismo fervoroso, que podia/pode ser 

observado através “[...] dos sacramentos, a participação masculina no mundo religioso, o lugar 

primeiro da capela [...]” 
6
. Assim, esse “apego” e devoção pela Igreja Católica já era presente 

muitas vezes desde a infância ou juventude na “terra natal”, como se observa entre os trentinos, 

que no “[...] aspecto moral, era fortemente tangenciada pelos mandamentos da Igreja Católica, 

através de seus bispos e curas [...]”, como menciona Marilda da Silva
7
.  
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Parte dos imigrantes que chegaram a Urussanga, provinham de regiões italianas onde os 

membros da Igreja exerciam grande autoridade. Principalmente na região norte da Itália, como 

entre a sociedade trentina, a Igreja Católica era a autoridade, como se percebe através do jornal 

de Trento, que era “[...] controlado pelo arcebispo.” 
8
.  

Com efeito, os imigrantes italianos trouxeram consigo uma religiosidade viva, 

caracterizada pelas “práticas caseiras” como a oração do rosário, a vivência comunitária religiosa 

e as ladainhas de Nossa Senhora
9
. Elaborando uma religiosidade distinta das já existentes no 

Brasil, introduziram um catolicismo “[...] romanizado, mas não menos sincrético, apenas 

composto por um sincretismo diferente, não ibérico, mas itálico.” 
10

. Inicia-se então, segundo 

José Rios, uma diferenciação na “religião tradicional”, ou seja, no catolicismo. As regiões norte e 

nordeste brasileiras permanecem representando “[...] o núcleo de religião tradicional, luso-

brasileira, enquanto nas províncias do Sul, pela cunha de imigração, penetram [...] uma 

religiosidade comunitária, de classe média, sem nenhum vínculo com a estrutura social da casa-

grande, [...]” 
11

.  

O padre era considerado pelas comunidades italianas um “santo”, e entre os vênetos, era 

atribuído a eles, inclusive “[...] poderes quase sobrenaturais. A sua relação com a comunidade era 

marcada por um forte paternalismo e todas as decisões eram tomadas de acordo com sua 

vontade." 
12

. E na cidade de Urussanga, o padre era uma das pessoas mais importantes nas 

práticas dos rituais de morte no decorrer do século XX. Desde a extrema-unção, sua presença 

segundo Aquiles De Pellegrin
13

 era fundamental para que a alma do falecido fosse em paz. 

Também eram essenciais na celebração da encomendação, e em alguns casos acompanhavam o 

ato do sepultamento.  

Além da influência dos padres nos rituais fúnebres, a Igreja Católica durante mais de meio 

século controlava o cemitério, intervinha nos ritos de morte e, em grande medida, interferia na 

vida social dos urussanguenses. 

Nota-se então que o catolicismo na cidade de Urussanga influenciava muitas das práticas 

dos ritos funerários do decorrer do século XX. Alguns rituais bastante atípicos e particulares da 

cidade, como fabricar seu próprio caixão e deixá-lo guardado em baixo da cama e as missas 

noturnas realizadas dentro do cemitério municipal no dia de todos os santos e finados são alguns 

dos exemplos. Outros rituais fúnebres praticados na cidade são bastante comuns em diversas 
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regiões do Brasil, como, por exemplo, deixar guardada a roupa que se quer ser enterrado e o 

velório feito em casa. 

 

Mortalha no baú, caixão em baixo da cama e cova pronta a espera da morte: 

 os antecedentes da morte 

 

Deixar guardada a roupa que quer ser enterrado dentro do baú ou no guarda-roupa é um 

costume bastante antigo e está presente até os dias de hoje na cidade. Quando a pessoa chegava a 

uma idade mais avançada, ou quando encontrava-se adoentada, muitas vezes já deixava uma peça 

de roupa que estava em bom estado, guardada para o dia de seu sepultamento. Dentre alguns 

exemplos de vestimenta fúnebre está uma bastante peculiar, pouco comum, mas existente nos 

relatos - o vestido de casamento-, utilizado no sepultando de mulheres noivas, recém casadas, e 

até mesmo das casadas há décadas. Assim, algumas mulheres deixavam seu vestido de noiva, o 

véu e a grinalda, passados meses ou décadas do seu casamento guardado para este fim. 

A vestimenta não era a única preocupação dos imigrantes com o dia de sua morte. Além 

das roupas, o caixão foi em alguns casos uma das inquietações. Aquiles De Pellegrin
14

 recorda 

que alguns dos imigrantes vindos da Europa faziam seus próprios caixões, com a melhor madeira 

que possuía na região, “puro cedro”, de modo que ao fabricarem seu caixão, deitavam dentro, 

medindo-se para certificarem-se que ficariam bem confortáveis no dia de sua morte. Depois de 

pronto, o caixão ficava guardado de baixo de cama, e lá permanecia até o dia de seu 

sepultamento, conforme ocorreu, por exemplo, com os italianos “[...] Giacomo de Césaro, pai do 

Chico de Césaro, (...) Luigi Savi Mondo, e se não me engano também foi um Borttoluzzi e um 

Búrigo, em Rancho dos Bugres.” 
 15

. 

Deixar a cova, o túmulo ou atualmente a capela
16

 prontos, é outro exemplo da 

preocupação das pessoas com sua morte, porém uma preocupação mais recente, como pode-se 

perceber no relato do coveiro do Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição, Vitalino 

Biz
17

. Ele descreve ser raro, durante o século XX, o indivíduo ou família deixar túmulo ou cova 

de reserva, sendo feitos, em boa parte dos casos, na hora do sepultamento. Nota-se uma mudança 

a partir do final desse século, visto que muitas famílias passaram a deixar construídos um túmulo 

ou uma gaveta da capela como reserva, de modo que “[...] se morre dois num dia, se morre num 
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dia de chuva então sempre tem dois túmulos de reserva. Eu sempre digo pro pessoal, ninguém 

fica na rua, lá tem lugar reservado.” 
 18

.  

Atualmente, além do espaço de sepultamento, outras preocupações e recomendações dos 

idosos ou adoentados são bastante frequentes, a exemplo do velório. Para esse momento, muitos 

são os pedidos e as exigências das pessoas, como tocar uma determinada música, recitar um 

poema ou colocar determinadas flores e velas.  

Entretanto, deve-se perceber que esses ritos antecedentes da morte eram e são presentes, 

principalmente, entre as pessoas mais idosas ou adoentadas, não sendo comuns entre os jovens e 

impedidos de serem pensados em casos de mortes trágicas, sem pronunciamento e preparação 
19

. 

Muitos dos idosos já se “preparavam” para o dia de sua morte, ou seja, estão mais próximos da 

“[...] idéia da „boa morte‟ que não chega de improviso [...] o sujeito repetiu várias ações, 

envelheceu, participou de várias mortes de parentes, de amigos e „acostumou-se‟ com a idéia da 

inelutável transcendência 
20

. 

Presente entre essas pessoas, os ritos antecedentes da morte em Urussanga são comuns 

desde a chegada dos imigrantes nas últimas décadas do século XIX, como se viu com a 

fabricação de seus próprios caixões, persistindo até os dias de hoje, como através da preocupação 

com o espaço de sepultamento, deixando construído túmulo, cova ou gaveta. 

 

Soam os sinos! Aviso ao serralheiro e momento de farta alimentação: Os ritos de morte logo 

após o falecimento 

 

Após a morte, muitos rituais iniciavam, sendo o primeiro deles a preparação do corpo do 

falecido. Durante décadas, o primeiro passo após a morte era chamar seu Adão Bettiol, que 

exerceu a profissão de capelão do cemitério por cinquenta e cinco anos, deixando de praticá-la no 

fim de 2009, visto sua idade e estado de saúde delicado. Este traz na memória a preparação na 

década de 1950 do corpo de Celin Maestrelli, o primeiro defunto que preparou: “Arrumei, dei 

banho, preparei no caixão foi o, seu, eu até não sabia a data [...] E daquele dia em diante eu 

comecei. É de noite e de dia, vem me chamar. Ia, dava banho, trocava, arrumava.”
 21

  

Depois de lavar e limpar o corpo do defunto, colocava-se a roupa que era escolhida pelo 

morto (conforme descrito na sub-capítulo anterior), ou pela família. A vestimenta fúnebre, 
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também chamada de mortalha, era diferenciada conforme a idade e sexo do falecido. Caso 

morresse uma criança ou jovens solteiros, a vestimenta e o forro do caixão eram brancos, fazendo 

alusão segundo Maria Aparecida João
22

 a pureza e virgindade (como pode-se ver nas figuras 1 e 

2). Depois de casados, a vestimenta passa a mudar tanto para homens, quanto para mulheres. A 

vestimenta do homem casada era escura, principalmente a cor preta, ou a cinza. Já para as 

mulheres casadas, parte dos relatos faz referência a vestimenta preta, porém existia uma exceção, 

que era o vestido de noiva, como já mencionado anteriormente, sendo com isso vestidas de 

branco. 

 

 
Figura 1 - Primeiro filho de Edith Vicença Souza Massucheti que morreu em 1944, nos primeiros dias de vida 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2009 
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Figura 2 - Sepultamento de Antonio Rosso na década de 1950 na cidade de Urussanga. Percebe-se ao fundo o túmulo 

de alvenaria pronto e aberto, onde provavelmente foi enterrado  

Fonte: Acervo pessoal de Nilton Rosso, década de 1950 

 

Muitas vezes, quando os familiares iam chamar seu Adão Bettiol para fazer a preparação 

do corpo do morto ou procurar o serviço das funerárias a partir da segunda metade do século XX, 

muitos já se dirigiam a igreja ou casa paroquial para avisar a comunidade sobre o falecimento. 

Nesse momento “entra em cena” o toque dos sinos. 

O sino da morte podia e pode ainda nos dias de hoje ser tocado das sete da manhã até 

minutos antes das seis da tarde. Os toques dos sinos da morte modificam conforme o sexo e à 

idade do falecido. Quando é um homem adulto, são dados três sinais, para as mulheres adultas, 

são dados dois sinais, e quando morre uma criança, é tocado o sino pequeno, que nos dias de hoje 

quase não é tocado mais.  

Depois de o corpo estar pronto (lavado e vestido), e da comunidade ter sido avisada 

através dos sinos, dos parentes que iam a cavalo avisar os habitantes da cidade, e atualmente 

através da mídia falada (rádio), a família e os vizinhos preparavam e participavam do velório. 

Muitos eram os preparativos e obrigações para com o momento do velório, que era feito em casa. 

Antigamente, o corpo que ficava 24 horas para ser sepultados, possuía um velório longo, 

“regrado” de muitas visitas, oração de terços, alimentação e confecção de coroas de flores 

artificiais. 
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Dentre os costumes presentes no momento do velório está o de deixar o caixão aberto e a 

porta do local onde o corpo se encontra também sempre aberta “[...] a porta sempre fica aberta, 

desde criança eu sempre ouvi isso. Não pode fechar a porta.” 
23

 E o corpo, segundo João Trento
24

 

jamais podia permanecer sozinho, estando sempre junto com uma pessoa para acompanhar, além 

da posição dos pés do falecido que devia sempre estar virado para a porta, nunca ao contrário, 

para que na hora de sair com o caixão as pernas estivessem viradas para frente, como se o morto 

fosse caminhando. Manter o silêncio durante todo o velório também é bastante mencionado nas 

entrevistas, visto o respeito com a família e o morto que estava sendo velado, sendo quebrado tal 

silêncio apenas pela oração do terço, visto que o rosário era de grande importância para esse 

ritual.  

Outra característica bastante marcante e peculiar dos velórios em parte do século XX era a 

alimentação, servida às pessoas que freqüentavam o velório, tanto no café, como no almoço e na 

janta. Aquiles de Pellegrin, que possui 88 anos, lembra que nos velórios eram colocados à mesa 

alimentos com bastante fartura e variedade, comparando a alimentação servida no velório, com as 

de um casamento do período:  

 

Ah, eram assim, terços e mais terços, e antes, vão supor, se o enterro fosse às 

duas horas da tarde, se fosse de manhã, era aquelas mesadas, todos que iam ao 

enterro garantiam o café. E se fosse depois do meio dia o almoço. Tudo, comida 

pra setenta, oitenta, noventa pessoas. Já tinha um enterro pronto mesmo, pra 

ganhar o dia. Comida, era polenta, era queijo, era galinha ensopada, era carne, 

macarrão, era risoto, verdura, vão supor, salame frito, queijo, enfim, era quase 

um casamento, né risos. Justamente, os convidados que viessem pro enterro 

ganhava comida.
25

 

 

E durante o tempo que acontecia o velório, mulheres tanto da família, como vizinhas e 

amigas, possuíam funções pré-determinadas. Além de ajudarem a rezar o terço, ficavam no 

cômodo onde ocorria o velório, produzindo coroas de flores artificiais redondas, de papel crepon, 

muitas delas coloridas, e com corações junto da coroa, para ser colocada no túmulo ou cova 

simples. 

Tirar foto das pessoas dentro do caixão é outra prática que existe desde as primeiras 

décadas do século XX, e acontece até os dias de hoje. As fotos eram tiradas ainda na casa do 
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defunto (tanto de crianças, como de mulheres e homens mais velhos), no momento do velório, ou 

dentro do cemitério, antes do sepultamento, como observa-se na figura 3. 

 

 
Figura 3 - Funeral de uma criança no momento antecedente ao sepultamento, já dentro do cemitério. Percebe-se 

outras duas crianças, uma delas segurando a cruz. Provavelmente essas crianças participaram do cortejo, carregando 

o caixão. Segundo João Trento, esse funeral ocorreu no ano de 1949 

Fonte: Acervo pessoal de João Trento, 2010 

  

  

“Missae de Requiem, Miserere e De Profundia”: O cortejo fúnebre e os ritos realizados na 

igreja e no cemitério 

 

Após o velório, tinha início o cortejo fúnebre da casa do morto até a igreja. Este era feito 

toda a pé, com o defunto levado de carro de boi, carroça ou nas mãos, onde os vizinhos e 

familiares do falecido iam rezando o terço. Na procissão, a cruz feita quase sempre de madeira, 

era levada na frente do cortejo por alguém da família, sendo que nas procissões de morte de 

mulheres, era uma mulher que levava; quando era um homem que morria, era outro homem, 

também da família, quem carregava o ornamento, ocorrendo o mesmo procedimento com as 

crianças. Quando o cortejo chegava na frente da igreja, o ataúde era levado nos braços até o altar 

da igreja.  
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No momento da encomendação ou da missa de corpo presente, o caixão era acomodado 

em cima do esquife, que era uma base pronta com duas tábuas que suportavam o ataúde, que 

ficava próximo ao altar da igreja.  Abaixo do caixão ia o cadafalso, pano preto com imagens 

brancas de caveiras. Depois de arrumado o espaço do morto, com o esquife, caixão e cadafalso, o 

padre iniciava a encomendação. 

A encomendação (celebração mais comum que a missa do corpo presente durante o 

século XX), segundo Adão Bettiol
26

, acontecia durante mais ou menos uma hora e meia, e era 

repleta de orações, como de alguns salmos (em especial o 50 e 129), os ofícios e cânticos. 

Depois de o corpo ter sido encomendado através das bênçãos do padre, os rituais de 

sepultamento iniciavam. O corpo era levado da igreja até o cemitério, que ficava até parte do 

século XX quase sempre atrás ou ao lado da igreja. Após a cova estar pronta, algumas vezes o 

padre acompanhava o enterro, benzendo a sepultura. Em um último adeus, os familiares deitavam 

o caixão dentro da cova, muitos deles jogando flores e terra sobre o caixão, enquanto o coveiro 

começava a jogar a terra sobre a cova. E assim terminam os rituais do enterro. 

 

“À hora da „Cafezada‟” para os cantores da igreja: As missas em homenagem ao morto, as 

novenas na casa do defunto, e o luto na vestimenta e nos hábitos do dia-a-dia 

 

Após o enterro, iniciam outros rituais, como a novena durante nove dias a partir do dia de 

falecimento, feita na casa do morto; as missas durante semanas, meses ou anos em homenagem 

ao morto; a visitação ao campo-santo e o dia de finados.  

A missa de sétimo dia era a primeira a ser realizada em interseção ao morto, visto a 

inexistência durante mais de meio século da missa de corpo presente, sendo feita apenas a 

encomendação. Nessa missa após os sete dias de morte, o papel dos cantores da igreja era 

fundamental. Além de cantarem na prática de encomendação, também estavam presentes na 

celebração do sétimo dia. A partir dos cânticos e orações do livro do Ofício de Morte (Officio dei 

morti), cantavam os salmos como o Miserere e o De Produndia, ou o salmo conforme orientado 

para o “aniversário” de morte de sétimo dia. 

Os parentes do morto tinham que pagar para os cantores da igreja pelo dia da 

encomendação e da missa de sétimo dia, sendo que a forma de pagamento mais comum no 
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decorrer do século XX era a “cafezada” dada após a celebração de sétimo dia. Assim, em vez de 

pagar em dinheiro “[...] os da família tinham que dar uma cafezada pra eles, pagavam uma 

cafezada, era aquele costume. 
27

 ”
 
 

A missa após sete dias de falecimento, maciçamente presente entre os católicos 

praticantes da cidade, era avisada com antecedência para a comunidade e familiares, muitas vezes 

já informado no momento da encomendação o horário da celebração dali a uma semana.  

Uma característica da missa de sétimo dia, mas não comum a todas as celebrações, é a 

entrega das lembrancinhas, também chamada de cartão de recordação. Nesse cartão o conteúdo é 

bastante diversificado, possuindo informações como, por exemplo, nome completo do ente, data 

de nascimento e morte, foto do falecido, frases que “sintetizem” o que o morto foi em vida, 

poesias, fragmentos da bíblia e imagens sacras (como de cristo, santos e anjos), como 

apresentado na figura 4.  

 
Figura 4 – Lembrancinha de morte de Murillo Fenilli, falecido no dia 12 de dezembro de 1975 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2009 

 

A missa de sétimo dia é um exemplo das celebrações realizadas em interseção aos mortos, 

como também a missa de um mês, de um ano de morte e aniversário de nascimento do falecido. 

No entanto, essas missas são encomendadas conforme a vontade e necessidade da família, sendo 

que para muitos católicos, a missa de sétimo dia é a única celebração existente após o 

falecimento.  

A missa de um ano acaba por fechar esse circuito de celebrações pós-morte, que inicia 

com a encomendação, ou a missa de corpo presente, sendo que para Marisete Teresinha 
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Hoffmann
28

, dentre essas missas de pós-morte em homenagem ao falecido, a de sétimo dia, de 

um mês e de um ano são as “fundamentais”.  

No entanto, as orações ao morto não se restringem às missas nas datas especiais. As 

novenas rezadas na casa do morto durante nove dias a partir do dia de morte são bastante 

comuns. Essas novenas, presentes no decorrer do século XX, e ainda nos dias de hoje, são 

marcadas em um determinado horário durante os nove dias, sendo rezado um terço por dia.  

Alem dessas orações, o luto também se faz presente. Na vestimenta e nos hábitos diários, 

o luto é manifestado pelos amigos e principalmente familiares mais próximos, como mulheres, 

maridos, filhos, mães, pais ou irmãos. O luto representado na vestimenta, nas décadas passadas, 

dependia do costume e do grau de parentesco de cada pessoa, sendo que algumas delas nunca 

tiravam o luto. A dor da perda era demonstrada através da vestimenta preta, ou seja, era uma 

forma de levar a tristeza visualmente “Pra provar que está com a dor, normalmente é a mulher, eu 

acho que levam mais essa questão do luto, a mulher.” 
29

  

Conforme menciona a pesquisadora Marisete Hoffmann, o luto durante um ano era uma 

obrigação social, forma de reverenciar o falecido, manifestando-se publicamente, em especial 

através das roupas pretas, como também na “[...] postura discreta na esfera pública, o 

“recolhimento” social, evitando festas e bailes, entre outros, eram práticas comuns que não só 

homenageavam o morto como demonstravam fidelidade à sua memória.” 
 30

  

Na cidade de Urussanga o luto não era diferente, sendo manifestado não apenas nas 

roupas, como também nos hábitos do dia-a-dia e na vida social. Os familiares mais próximos não 

podiam ir ao baile, festas e comemorações, como a um aniversário “[...] a questão de festa, 

quando a pessoa morria, ficava por um ano, não ia em baile, não ia em festa, nas comemorações, 

porque era uma falta de respeito com a pessoa que tinha morrido.”
 31

  

 

Finados – Dia de visitas aos mortos, e encontro dos vivos! O dia dos finados em 

Urussanga, e a visitação e devoção ao campo santo e aos mortos 

 

O dia dos finados durante o século XX era uma data de visita ao cemitério. O túmulo, 

quando construído em alvenaria ou outro material, era lavado e pintado especialmente para o dia 
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dos finados, como recorda Vitalino Biz
32

, sendo que muitas vezes a pessoa morria no início do 

ano, mas a pintura era aplicada apenas no final do mês de outubro ou no dia 1º de novembro.  

No dia dos finados, os familiares e amigos dos mortos visitavam o cemitério, levando 

consigo flores e velas para colocar na sepultura, fosse ela cova simples ou túmulo. Como recorda 

João Trento, com 97 anos, o dia de finados era guardado para ir ao cemitério “[...] nós guardava o 

dia, né. Nós guardava sabe o dia. Não era que nem hoje sabe, hoje é uma cidade lá dentro, né. O 

antigo era pequeno sim.” 
 33

  

Os sinos dos finados, tocados no século XX e ainda nos dias de hoje apenas por homens 

que se dispõem voluntariamente a auxiliar no bater dos sinos, esses eram anteriormente repicados 

durante toda a madrugada, diferente da atualidade, batidos pouco mais de uma hora. 

Além do toque dos sinos, outra característica do dia de todos os santos e finados em 

Urussanga, são as três missas rezadas dentro do cemitério municipal, que ocorre tanto de dia, 

como a noite. Essas missas, segundo Aquiles de Pellegrin tiveram início há mais de cinco 

décadas, logo após a inauguração do cemitério municipal (1952) “[...] a missa aqui no nosso 

cemitério foi depois do cemitério novo, que foi o Padre Agenor que começou. Depois de 

cinquenta e cinco pra cá, aonde começou a vim todo o povo [...].” 
34

 

O que mais chama atenção dessas missas não é a quantidade (3), mas o horário noturno de 

duas delas. Durante todo o ano, visitar o cemitério a noite não é comum entre os moradores da 

cidade, mas a missa noturna nessa data é para a urussanguense Maria Aparecida
35

 bastante 

comum, e não causa espanto, visto que existe segundo ela desde que nasceu.  

Incomum em outras regiões do estado de Santa Catarina, como também nos demais 

bairros de Urussanga, como Rio Maior e Belvedere, as missas noturnas dentro do cemitério 

municipal não causam medo ou surpresa em nenhum dos moradores entrevistados, visto que é 

uma prática que já faz parte de suas vidas, sendo para muitos urussanguenses uma celebração que 

sempre existiu. 

Além da visitação no dia dos finados, outras datas também são bastante lembradas e 

visitadas pelos parentes e amigos. Aniversário de nascimento do morto, dia de morte, e datas 

comemorativas como dia dos pais e das mães são as mais visitadas. Dentre essas datas, segundo 

os entrevistados, o dia das mães é o de maior visitação, só perdendo para o dia de finados, vendo-

se grande quantidade de flores e velas nas sepulturas por todo o cemitério municipal.  
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As segundas-feiras eram durante o século XX, e ainda são nos dias de hoje outra data 

bastante visitada. Durante nove segundas-feiras consecutivas de qualquer data do ano, faz-se uma 

novena no cemitério para alcançar uma graça das almas caridosas do campo-santo. Realizadas 

por mulheres da comunidade, em especial as mais idosas, que vão tanto sozinhas, como em 

grupo, rezar um terço a cada segunda-feira, até completar nove semanas. 

Enfim, variados foram os ritos de post-mortem praticados no decorrer do século XX, 

como a visitação intensa ao campo-santo no dia de finados, e as missas nas datas especiais 

rezadas em interseção ao falecido. Assim, a dor dos que ficavam acabava sendo expressa de 

diversas formas: nas orações feitas em casa; nas missas em homenagem ao morto; na vestimenta 

preta; no “recolhimento” dentro de casa ou nas flores e velas levadas à sepultura. 

Percebe-se através desse artigo que variados foram os ritos funerários praticados no 

decorrer do século XX na cidade de Urussanga, perpassando desde os antecedentes da morte, até 

o ato de sepultar e o pós-morte, sendo alguns deles bastante peculiares.  
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