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Resumo:  O texto apresenta a trajetória da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais – 

ABEC, nesse sentido constituem o material desse artigo, descrições sobre como esta associação 

se constituiu e que revivem a trajetória de um grupo de pesquisadores que investigam a morte, 

os rituais funerários e os cemitérios. É pela trajetória acadêmica desse grupo de pessoas afetas 

a temática, que a ABEC se aproxima da problemática sobre os cemitérios e sua relação com a 

vida e a morte. Apresenta-se aqui o percurso de sua criação, dos encontros já ocorridos, sem 

deixar de mencionar todo o esforço atual diante dos novos desafios dessa associação criada para 

refletir sobre uma lógica organizativa e educacional atualmente pautada em seu regimento e 

código de ética. O grupo congrega pesquisadores das mais diversas áreas de estudo, com 

destaque aos historiadores, arquitetos, museólogos, antropólogos, arqueólogos, geógrafos, 

arquivologistas, jornalistas, pedagogos, pesquisadores das artes visuais. A ABEC busca a 

construção de uma história da morte, ao refletir sobre a importância dos cemitérios no 

fortalecimento e na difusão do patrimônio com vistas à ampliação da produção científica, 

notadamente no campo das ciências humanas e sociais. 

 

 

1. A criação da ABEC: seus primeiros passos  

 

A Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC) é uma entidade sem fins 

lucrativos que está sediada no Memorial Funerário Mathias Haas, em Blumenau (SC)1 e é 

membro da Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. A 

ABEC foi fundada por ocasião do 1º Encontro sobre Cemitérios Brasileiros, ocorrido na 

Universidade de São Paulo (USP) e tem como idealizadores a historiadora Dra. Maria Elizia 

                                                           
1 O Memorial Funerário Mathias Haas, localizado em Blumenau (Santa Catarina), é o primeiro museu sobre o 

tema da morte e dos cemitérios do Brasil. Ele foi inaugurado em 20 de julho de 2017 e abriga o acervo reunido 

pela família Haas, desde o início do século XX, formado por artigos de funerária, ornamentos tumulares, 

fotografias, registros de empregados, desenhos, materiais de expediente, formas tumulares, ferramentas, máquinas, 

dentre outros. Também fazem parte do museu, objetos e fotografias do cotidiano da família Haas, com destaque 

ainda para os diários escritos por Mathias e sua esposa Rosa Haas. O conjunto destaca-se pela diversidade sendo 

atualmente um dos maiores acervos preservados sobre uma empresa do ramo funerário. 
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Borges, o geógrafo Me. Eduardo Coelho Morgado Rezende e o historiador Me. Harry 

Rodrigues Bellomo. A profa. Dra. Maria Elizia Borges recordou as motivações para a criação 

da ABEC num artigo apresentado no X Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de 

Cementerios Patrimoniales ocorrido em 2009 em Medellín na Colômbia: 

 

La iniciativa nació espontáneamente en los primeros encuentros 

ocurridos entre el geógrafo Eduardo Rezende Coelho y esta autora, pues 

ya habíamos tenido un cierto conocimiento sobre la existencia de la Red 

Latinoamericana de Cementerios Patrimoniales, fundada en el año 2000 

y de la Association For Gravestone Studies, instituida en el año 1978. 

Vimos la necesidad de propiciar una agrupación de investigadores de 

quienes teníamos conocimiento que estudiaban cementerios en diversas 

áreas de la ciencia humana. 2 

 

O  “1º Encontro sobre Cemitérios Brasileiros”,  evento precursor da ABEC,  contou com 

a inscrição de cerca de 28 trabalhos e os participantes tiveram a oportunidade de apreciar a 

exposição “A produção das marmorarias do Estado de São Paulo no Séc. XIX e XX”, além de 

visitar  os cemitérios de Vila Formosa e da Consolação. No dia 19 de novembro de 2004, os 

pesquisadores presentes no evento, reunidos em assembleia, decidiram criar a Associação 

Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC). São fundadores da ABEC: Eduardo Coelho 

Morgado Rezende, Maria Elizia Borges, Harry Rodrigues Bellomo, Daniel Teixeira Meirelles 

Leite (in memoriam), Leonardo Gazini Facchini, Glaucia Garcia de Carvalho, Roberta Moreira 

de Souza, Aironice Cavalcante Padilha, Marla Muscelli de Araujo, Flávio Felix de O. Campos, 

Dante Alberto Pasquarelli, Simara Regina Ribeiro, Maria de Lourdes Barbosa, Daniel Taddone, 

Marissol Martins de Santana, Elisiana Trilha Castro, Rosana Cognolato, Airton André Gandon 

Cardoso, Fabio Dullius, Marcelina das Graças de Almeida, Kenya Viégas da Silva, Thalita 

Lucena de Vasconcelos, Débora Virgínia Ferraz de Oliveira, Marcelino Henrique Pereira Neto, 

Elvira Claudia C. de Paula, Luiza Fabiana Neitzke de Carvalho, Roger Santos Araújo, Lenice 

Pereira Barbosa, Geraldo Rodolfo Hoffmann, Paola Verri de Santana, Thiago Nicolau de 

                                                           
2 Borges, Maria Elizia. Las memorias de la ABEC y los memorables cementerios del Estado de São Paulo. X 

Encontro Iberoamericano, 2009. Disponível em: <https://www.artefunerariabrasil.com.br/wp-

content/uploads/2019/08/MARIA-ELIZIA-BORGES.pdf>. Acesso em: 09 out. 2020.  
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Araújo e Kate Fabiani Rigo. Nesta ocasião foi escolhido como presidente da ABEC, Eduardo 

Coelho Morgado Rezende e como vice-presidente, Thiago Nicolau de Araújo.  

 

 

Participantes do 1º Encontro sobre Cemitérios Brasileiros em visita ao cemitério da Consolação em 

São Paulo, 2004 

Fonte: Acervo ABEC 
  

A partir de sua criação, a direção da ABEC centrou-se, primeiramente, na organização 

de eventos bianuais que passaram a ocorrer em diferentes estados do país e a reunir os 

pesquisadores do tema dos cemitérios e da morte.  

 

2. Depois da criação: novos encontros nacionais e a divulgação do tema 

 

Em 2006, o 2º Encontro Nacional da ABEC ocorreu na Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUCRS) em Porto Alegre-RS com a coordenação da organização feita 

por Thiago Nicolau de Araújo.  Destacou-se neste evento, a participação de pesquisadores da 

Universidade de Prata, coordenados pela Profa. Dra. Antonia Rizzo e de Luis Noel Dulout, 

atual presidente da Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales 
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que se somaram aos pesquisadores brasileiros, num total de 42 apresentadores inscritos. O 

Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre foi visitado pelos participantes que 

também puderam apreciar painéis sobre os Cemitérios do Rio Grande do Sul. A ABEC era 

presidida na ocasião por Eduardo Coelho Morgado Rezende e o vice-presidente, Thiago 

Nicolau de Araújo, eleitos em 2004. 

 

  

Participantes do 2º Encontro Nacional da ABEC, 2006 

Fonte: Acervo ABEC 

 

 

 

O 3º Encontro Nacional da ABEC ocorreu em 2008 no Museu Antropológico da 

UFG/FAV – Goiânia/GO com um total de 48 trabalhos inscritos.  A coordenação da 

organização ficou a cargo de Maria Elizia Borges e de Alcineia Rodrigues dos Santos. O 

cemitério visitado foi o de São Miguel e o evento contou com a exposição de fotografias de 

Samuel Vaz e Rafael Castanheira na Galeria de Arte Marina Potrich. A presidente da associação 

neste ano era Maria Elizia Borges e a vice, Clarissa Grassi Dias. 
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Participantes do 3º Encontro Nacional da ABEC, 2008 

Fonte: Acervo ABEC 

 

 

O 4º Encontro Nacional da ABEC ocorreu em 2010 na cidade de Piracicaba (SP), no 

Armazém da Cultura “Maria Dirce Camargo” e contou na abertura com a conferência da Dra. 

Cláudia Catalina Velasquez Parra (Cemitério San Pedro, Medellín/Colômbia). A organização  

foi coordenada por  Paulo Renato Tot Pinto e Eduardo Gabriel com o apoio do SEMAC/Grupo 

Bom Jesus. Os participantes, em torno de 40, visitaram o Cemitério da Saudade, Piracicaba-SP 

e o Cemitério do Campo em Santa Bárbara D’Oeste. O evento também contou ainda com a 

apresentação da peça teatral do Grupo Cemiterium de Porto Alegre, com a direção Kate Fabiani 

Rigo. A ABEC era presidida na ocasião por Maria Elizia Borges e Clarissa Grassi Dias, como 

vice-presidente. 

 

  

Participantes do 4º Encontro Nacional da ABEC, 2010 

Fonte: Acervo ABEC 
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Excepcionalmente, o 5º Encontro Nacional da ABEC ocorreu em 2011, um ano após o 

evento de Piracicaba (SP) e foi organizado em parceria com Red Iberoamericana de Valoración 

y Gestión de Cementerios Patrimoniales. O congresso ocorreu no Hotel Vila Velha, Salvador 

com a organização coordenada por Cibele de Matos Mendes e Ernesto Carvalho. Os 58 

participantes inscritos foram recepcionados por um representante da Irmandade da Boa Morte 

da Cidade de Cachoeiras da Bahia e pelo Grupo de dança Afro GEGENAGÔ da cidade de 

Cachoeiras. Foram visitados dois cemitérios: o Cemitério Campo Santo e Cemitério e dos 

Ingleses. A presidente da ABEC era Maria Elizia Borges e a vice, Clarissa Grassi Dias. 

  

 

Participantes do 5º Encontro Nacional da ABEC em visita ao 

Cemitério Campo Santo em Salvador (BA), 2011 

Fonte: Acervo ABEC 

 

Em 2013, o 6º Encontro Nacional da ABEC teve como sede a Universidade do Estado 

de Minas Gerais em Belo Horizonte-MG com a organização coordenada pela Profa. Dra. 

Marcelina das Graças Almeida. A conferência de abertura foi da  Dra. Adalgisa Arantes 

Campos (UFMG) e os 40 participantes inscritos tiveram a oportunidade de visitar o Cemitério 
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do Bonfim em Belo Horizonte. Na presidência da ABEC estava Clarissa Grassi Dias e na vice-

presidência, Elisiana Trilha Castro. 

 

 

Participantes do 6º Encontro Nacional da ABEC em visita ao Cemitério do Bonfim em Belo 

Horizonte (MG), 2013 

Fonte: Acervo ABEC 

    

O Rio de Janeiro foi a cidade sede do 7º Encontro Nacional da ABEC que ocorreu nas 

dependências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) com a 

coordenação da organização feita pela Profa. Dra. Claudia Rodrigues. A conferência de abertura 

foi realizada em conjunto pelo Dr. Renato Cymbalista (USP/SP) e pela Dra. Marcia Chuva 

(UNIRIO).  O encontro contou com 36 trabalhos inscritos e o cemitério visitado foi o São João 

Batista. A ABEC era presidida neste ano por Clarissa Grassi Dias  tendo como vice-presidente, 

Elisiana Trilha Castro. 
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Participantes do 7º Encontro Nacional da ABEC, 2015 

Fonte: Acervo ABEC 
 

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em Florianópolis (SC) foi a sede 

do 8º Encontro Nacional da ABEC, em 2017 e sua organização foi coordenada por Elisiana 

Trilha Castro. Com 30 trabalhos inscritos, a abertura do evento contou com a conferência de 

sobre Religiões e religiosidades proferida por 5 líderes religiosos que compartilharam suas 

visões e crenças diante da morte e do morrer. O evento contou com a exibição do documentário 

“Uma arquitetura para além dos seus muros”, de Nira de Oliveira e também com o passeio 

noturno chamado “Floripa Misteriosa”, realizado pela Floripa Dazantiga Roteiros Culturais 

coordenado por Pauline Kisner Do Espirito Santo Zamboni. Os participantes tiveram a 

oportunidade de visitar o cemitério da Paróquia Luterana de Blumenau e de participar da 

inauguração do Museu Funerário Mathias Haas em Blumenau/SC, atual sede da ABEC. Neste 

ano,  Clarissa Grassi Dias era a presidente da associação e Elisiana Trilha Castro, a vice. 
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Atual diretoria eleita durante o  8º Encontro Nacional da ABEC, 2017 

Fonte: Acervo ABEC 

 

Em 2019, novamente a cidade de Porto Alegre (RS) voltou a ser sede do  Encontro 

Nacional da ABEC.  O 9º Encontro Nacional, tal como os eventos anteriores, reuniu 

pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e neste ano bateu recorde de inscritos, com 142 

participantes, sendo 75 comunicadores e 10 apresentadores de banners. O Centro Histórico-

Cultural Santa Casa de Porto Alegre recebeu o evento que foi organizado pela equipe da Santa 

Casa com a coordenação da Profa. Dra. Véra Lucia Maciel Barroso e pela primeira vez, os 

trabalhos apresentados no congresso foram reunidos num e-book.  Os participantes do evento 

visitaram os seguintes cemitérios: o da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Memorial 

Martinho Lutero, Cemitério São José e Cemitério São Miguel e Almas, com participação do 

Cemitério do Belém Novo.  

Na ocasião foram comemorados os 15 anos da fundação da ABEC com a presença de 

seus idealizadores, Maria Elizia Borges, Harry Rodrigues Bellomo e Eduardo Coelho Morgado 

Rezende. Eles abriram o primeiro dia do Encontro Nacional com uma palestra sobre a criação 

da associação e cada um deles foi homenageado com uma placa por sua participação na 

idealização da ABEC. Também foram agraciados, a equipe da Santa Casa, o associado Samuel 

Campos Vaz, o Memorial Funerário Mathias Haas e o advogado Rafael Cavilha.  



 
 

SEDE 

Memorial Funerário Mathias Haas 

Rua José Deeke, 751 

Bairro: Escola Agrícola, Blumenau/SC 

Filiada à Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales 

 

Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais 

CNPJ: 21612105/0001-71 

Fundada em 19 de novembro de 2004 

 

No ato de abertura foi realizada ainda uma homenagem póstuma aos associados Daniel 

Meirelles Teixeira Leite e Elaine Maria Tonini com a criação de um espaço de memória, em 

nosso site no qual compartilhamos sua biografia e trajetória de pesquisa3. Para a família de 

ambos foi entregue uma placa de metal com QR CODE, apresentado na imagem a seguir, para 

ser afixada em suas sepulturas com link para o memorial hospedado no site da ABEC. 

 

 

 

Placa de QR CODE com homenagem ofertada à família de Elaine Maria Tonini 

 

No último dia, os participantes reuniram-se em um restaurante para confraternização 

final do evento.  Durante o IX Encontro Nacional foi realizada a assembleia geral dos 

associados e dentre as deliberações ficou decidido que o próximo Encontro Nacional será na 

cidade de Natal (RN) em julho de 2021. A presidência da ABEC estava a cargo de  Elisiana 

Trilha Castro e da vice,  Alcineia Rodrigues dos Santos. 

                                                           
3 Memorial. Portal da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Disponível em: 

<https://www.estudoscemiteriais.com.br/memorial>. Acesso em: 13 out. 2020.  
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Abertura do 9º Encontro Nacional da ABEC, 2019 

Fonte: Acervo ABEC 

 

 

3. ABEC hoje e novos desafios  

 

A Associação possui estatuto e código de ética desde 2013 e está devidamente registrada 

como associação com CNPJ. Atualmente, ABEC é formada por 97 associados. Por seu estatuto 

fazem parte da ABEC como associados somente aqueles que pagam anuidades e que estão em 

dia com seu pagamento (os chamados sócios contribuintes) e os sócios honorários que na 

atualidade são os três idealizadores da associação.  A ABEC mantém a cobrança de um valor 

anual para subsidiar, especialmente, os seus encontros nacionais, a manutenção de seu site e 

outras despesas administrativas. Tendo mantido uma média de 30 sócios durante anos, 

atualmente a ABEC triplicou o número deles e aumentou visivelmente seu alcance e 

participação como entidade, após uma prolongada campanha de ingresso de novos integrantes, 

de recuperação de ex-sócios e de criação de canais de comunicação. Com a campanha dos 

últimos anos também houve uma diminuição no número de sócios inadimplentes.    

Os associados da ABEC recebem uma carta de filiação que recentemente passou a ser 

emitida por empresa especializada. Os congressos da associação são bianuais, com exceção do 
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evento ocorrido em Salvador, em 2011 e as eleições ocorrem a cada 4 (quatro) anos. A sua atual 

diretoria é formada por: 

 

Presidente de Honra Maria Elizia Borges | GO 

 

Presidente 
Elisiana Trilha Castro | SC 

 

Vice-presidente 
Alcineia Rodrigues dos Santos | RN 

 

Conselho Fiscal 
Viviane Comunale | SP 

Julio César de Aguiar Santana | MG 

Elaine Tonini Bastianello (in memoriam) | RS 

Luiza Fabiana Neitzke de Carvalho | RS 

 

Secretários 
Fabiana Comerlato | BA 

Samuel Campos Vaz | GO 

 

Tesoureiros 
Julia Massucheti Tomasi | SC 

Paulo Renato Tot Pinto | SP 

 

Conselho de Ética 
Jamille Barbosa Coelho | RO 

Maristela Carneiro | PR 

Vera Lucia Maciel Barbosa | RS 

 

Atualmente, a entidade congrega pesquisadores de 20 Estados e do Distrito Federal 

cujas pesquisas abrangem os cemitérios e as mais diversas manifestações acerca da morte e do 

morrer no Brasil. A ABEC também tem associados fora do Brasil, como no caso do EUA e de 

Portugal. A distribuição dos associados por estado brasileiro pode ser vista no mapa a seguir: 
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Mapa que mostra a distribuição dos sócios ABEC no Brasil, 2020 

 

 

Os associados, de todas as regiões do país, possuem formações diversificadas e dentre 

eles estão pesquisadores da área de História, Arquitetura, Museologia, Antropologia, 

Arqueologia, Arquivologia, Jornalismo, Geografia, Artes Visuais, Serviço Social, Pedagogia, 

dentre outros.  

A ABEC apoia a Revista M [http://www.revistam-unirio.com.br/] que incentiva a 

publicação de pesquisas sobre a morte e os cemitérios e possui diferentes canais de 

comunicação com seus associados e pesquisadores. Dentre os canais está a página do Facebook 

[https://www.facebook.com/estudoscemiteriais/], o grupo no Whatsapp intitulado “ABEC 

cemiterial” e o Instagram [https://www.instagram.com/estudoscemiteriais]. Especialmente, no 

Facebook e no WhatsApp são divulgadas atividades e compartilhadas questões/dúvidas de 

pesquisadores e associados.  A adesão ao grupo do WhatsApp é feita por meio de um link, via 

fanpage do Facebook da entidade, e o grupo conta atualmente com 168 participantes, entre 

associados e pesquisadores. 
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Recentemente foi criado o canal do YouTube 

[https://www.youtube.com/associacaobrasileiradeestudoscemiteriais]. Contando com 410 

inscritos o canal disponibiliza 34 vídeos, sendo 24 deles produzidos diretamente pela associação 

divididos entre lives e projetos com conteúdos específicos. Os projetos do canal são o “Direto 

ao assunto”, no qual pesquisadores especialistas dão definições para termos e temas utilizados 

no campo das pesquisas cemiteriais e o projeto “Minha pesquisa, minha trajetória” que 

apresenta a  história de nossos associados e de seus estudos sobre morte e cemitérios. 

Recentemente, a associação passou a figurar no Wikipédia 

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Estudos_Cemiteria

is] e estão sendo criados conteúdos para a mesma plataforma sobre os idealizadores da 

associação.  

A ABEC possui ainda um site [http://estudoscemiteriais.com.br/] e nele pode ser 

encontrada a história da associação, os anais de todos os congressos da ABEC e alguns da Red 

Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, a relação de sócios 

atualizada, informações sobre cemitérios que possuem visitas guiadas no Brasil, além de 

documentos e artigos sobre a pandemia da COVID-19 que foram organizados para facilitar o 

acesso dos associados e do público em geral.  

 

 

Vista do site da ABEC, 2020 
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Mais especificamente no âmbito da pandemia, a ABEC realizou um estudo em março 

de 2020 que resultou em dois documentos sobre os impactos da COVID-19 nos rituais 

funerários. Os documentos4 foram amplamente divulgados e encontram-se disponíveis para 

consulta no site da associação. Na sequência, por meio de sua atual presidente, a associação 

começou a atuar na Rede de Apoio às Famílias e Amigos de Vítimas Fatais de Covid-19 no 

Brasil, uma rede emergencial formada por vários voluntários, profissionais e pessoas solidárias 

às famílias de vítimas no país, em sua homenagem, a qual somaram-se posteriormente outros 

membros da ABEC. 

Um dos mais recentes projetos da associação é a criação da Plataforma Cemitérios do 

Brasil.  A plataforma está disponível no site da ABEC 

[https://www.estudoscemiteriais.com.br/cemiterios-do-brasil] e foi desenvolvida para 

apresentar os cemitérios brasileiros com dados baseados nos trabalhos apresentados pelos 

sócios e ex-sócios nos encontros nacionais da ABEC, desde sua  criação em 2004.  A plataforma 

permite pesquisas e apresenta os cemitérios num mapa com a sua localização. 

 

 

                                                           

4 ABEC. Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC). Os impactos da COVID-19 na gestão da morte 

e dos mortos. Disponível em: <https://78cc12e9-d1b5-405a-80b9-

d742dc00115d.filesusr.com/ugd/a77533_ebfb6338cef441798bdb17e23cac2529.pdf>. Acesso em: 15 set. 2020, 

ABEC. Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC). Sobre as orientações e diretrizes no manejo dos 

corpos na pandemia de COVID-19. Disponível em: <https://78cc12e9-d1b5-405a-80b9-

d742dc00115d.filesusr.com/ugd/a77533_5643470c962e4220937cc760a27f476b.pdf>. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Vista da Plataforma Cemitérios do Brasil disponível no site da ABEC, 2020 

 

 

 

 

4. ABEC e Red: uma história de parcerias   

 

 

O ingresso da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais junto a Red Iberoamericana 

de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales consolidou-se em 2009 no X Encontro 

que aconteceu em Medellin, Colombia. Embora muitos pesquisadores tenham representado o 

Brasil em eventos anteriores, como o próprio fundador da ABEC, Eduardo Rezende no ano de 

2001 em Cuenca no Equador, a parceria se concretizou nesse evento que teve como 

representantes na comitiva brasileira a Profa. Maria Elizia Borges, Paulo Renato Tot Pinto e 

representantes da prefeitura de Piracicaba que pleitearam ser sede do evento no Brasil. Com a 

escolha de Paysandu para o evento posterior, a cidade de Salvador, receberia em 2011 o evento 

da  Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales.   

O início das relações entre as duas organizações proporcionou trocas e aprendizados de 

suma importância para a ABEC.  O víes patrimonialista da Red Iberoamericana de Valoración 
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y Gestión de Cementerios Patrimoniales abriu caminhos para discussões de preservação, 

tombamento e musealização dos cemitérios brasileiros, além de possibilitar a interação com as 

diferentes experiências latino-americanas no âmbito da temática cemiterial, com destaque para 

a especificidade da relação dos povos de língua espanhola com seus espaços de sepultamentos. 

Fazer parte desse conglomerado de pesquisadores trouxe amadurecimento institucional e 

ajudou na projeção que hoje tem a ABEC. 

 

 

Eduardo Rezende em evento da Red Iberoamericana em Cuenca, Equador,  2001 

Fonte: Acervo ABEC 

 

5. Considerações finais 

 

A trajetória da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais evidenciou preocupações, 

desafios e conquistas. Dentre os desafios está a extensão do nosso país. Uma associação 

nacional precisa enfrentar, em grande medida, alguns entraves para aproximar e fortalecer os 

laços entre seus participantes. Para tal, é preciso levar em consideração a diversidade cultural e 
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mais atentamente, no caso da ABEC, a conjuntura sócio acadêmica vivenciada por cada um dos 

membros.  

Após o primeiro encontro, que ocorreu em São Paulo, no mês de novembro de 2004, a 

ABEC iniciou sua história, fortalecendo-se a cada evento bianual, percorrendo vários estados 

brasileiros e reunindo pesquisas de diferentes vertentes sobre o tema dos cemitérios e da morte. 

Já no segundo evento, a associação expandiu suas fronteiras com a presença de pesquisadores 

ibero-americanos, parceria que se firmou nos demais eventos.  Além de pesquisadores, os 

eventos da ABEC contaram com a presença de grupos artísticos que contribuíram para a 

compreensão do tema, sua difusão e para o aumento de seus associados.  

Por fim, contando atualmente com pesquisadores em 20 (vinte) Estados e no Distrito 

Federal, bem como nos EUA e em Portugal, com pesquisas que versam sobre os cemitérios e 

as mais diversas manifestações acerca da morte e do morrer no Brasil e no mundo, a ABEC 

está de olho no futuro. Para tanto, sua atual diretoria tem investido também em novos meios de 

comunicação com seus canais do Instagram, Youtube e site próprio.  Assim, a ABEC caminha 

para o fortalecimento de suas ações, regida por seu Estatuto e Código de Ética, documentos 

estes que respaldam os seus membros e diretoria.  
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