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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM CEMITÉRIOS: O CASO DO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL DE CURITIBA 

 

Clarissa Grassi1 

Resumo  

 

Primeira necrópole da cidade de Curitiba, o Cemitério Municipal São Francisco de 

Paula, inaugurado em 1854, reúne um vasto acervo arquitetônico e artístico, além de 

albergar grande parte das personalidades que fizeram parte da história da cidade. Esse 

espaço tem sido palco de ações orientadas, onde por meio da realização de visitas 

guiadas, a população curitibana vem tomando contato com o patrimônio funerário local. 

Realizadas mensalmente desde 2013, essas visitas já contemplaram mais de 3 mil 

participantes, abordando a história do cemitério, sua implantação, assim como as 

tipologias arquitetônicas, biografias e arte tumular presentes. Com o intuito de 

aprofundar os temas tratados nestas visitas e ampliar o escopo de personalidades 

pesquisadas, teve início a implantação de visitas temáticas. Associando datas 

comemorativas com as possibilidades de exploração de trajetos temáticos, essas visitas 

vêm atraindo um número cada vez maior de participantes. Com o objetivo de explanar 

essa experiência em campo, o presente artigo aborda todo o processo de implantação 

das visitas guiadas, sua estruturação, até a implantação efetiva das visitas temáticas, 

pontuando as possibilidades da utilização de cemitérios como veículos para ações de 

educação patrimonial e turismo. 

 

Palavras-chaves: educação patrimonial, cemitério, turismo. 

 

  

                                                           
1 Pesquisadora da Fundação Cultural de Curitiba, Mestre em Sociologia pela UFPR, presidente da 

Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais.  



XXIV SEMANA ACADÊMICA DE HISTÓRIA - FURB 

OS ESFORÇOS PARA RESGATAR AS ALMAS DO PURGATÓRIO: OS RITOS 

FÚNEBRES DA ORDEM TERCEIRA FRANCISCANA DE SÃO PAULO NO 

SÉCULO XVIII 

 

Juliana de Mello Moraes 2 

Resumo  

 

A preocupação com a salvação das almas durante o século XVIII fazia parte da vivência 

dos católicos. Como outras instituições religiosas da época, a Ordem Terceira 

franciscana de São Paulo possuía disposições a respeito dos ritos funerários, entre as 

quais para a garantir o bem morrer destacavam-se: a utilização de mortalhas, a 

celebração de missas, o enterro no interior da igreja e a celebração anual em prol dos 

defuntos. Nesse sentido, a partir da documentação produzida no interior da associação 

são analisados os ritos fúnebres e os sepultamentos entre os irmãos terceiros, no intuito 

de lançar luz sobre alguns aspectos da vivência religiosa dos moradores de São Paulo, 

indicando também a relevância da Ordem Terceira franciscana no conjunto de 

associações de leigos da cidade. 

 

Palavras Chaves: Ordem Terceira de São Francisco, ritos fúnebres, século XVIII. 

  

                                                           
2 Universidade Regional de Blumenau, Doutora em História Moderna, FURB. 
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HOMICÍDIO COMETIDO NO COTIDIANO DA GUERRA: O PROBLEMA 

MORAL DA PROFISSÃO MILITAR NA COMPREENSÃO DE MARTINHO 

LUTERO 

  

Thiago Rodrigo da Silva3 

Resumo 

 

Para o cristianismo, a profissão militar apresenta um dilema moral, que foi revisitado 

diversas vezes na história do ocidente e pode ser expressa na resposta a seguinte 

indagação: é lícito ao cristão matar em nome do Estado? A resposta a este dilema foi 

diversas vezes repensada, representando posições teológicas antagônicas na tradição 

cristã. Pois, o mandamento divino do “Não Matarás”, exposto no livro do Êxodo, 

indicaria a guerra como uma ação pecaminosa, por nela ocorrer a prática homicida. 

Todavia, também no Pentateuco, no livro do Deuteronômio, Jeová apresenta regras de 

guerra, além dos vários personagens bíblicos que foram heróis guerreiros, como Sansão 

e David.  O que esta comunicação pretende é revisitar as reflexões de Martinho Lutero 

sobre esta problemática. Para tanto, utilizamos como fonte o escrito Acerca da Questão, 

Se Também os Militares Ocupam uma Função Bem-Aventurada, impresso em 1526, na 

tradução para o português realizada pelo teólogo luterano Walter Altmann. O que se 

pretende é analisar o discurso teológico de legitimação sobre os homicídios realizados 

pelos militares nos campos de batalha. Tal postura é tradição dentro da teologia cristã. 

Porém, neste escrito, Lutero não se reporta a tradição agostiniana da Guerra Justa, 

demonstrada pelo “Bispo de Hipona” em A Cidade de Deus, mas sim, afirma a validade 

da profissão militar apresentando como principal argumentação os princípios teológico-

evangélicos (“Sola Scriptura”, Sola Fide, “Sola Grátia”, “Sola Christus”, “Soli Deo 

Gloria”) apontando no texto uma crítica à devoção aos santos, ao mesmo tempo em que 

legitima o monopólio estatal do uso da violência física, demonstrando que seria lícito ao 

cristão o homicídio legitimado pela autoridade civil.  

 

Palavras Chaves: História da Guerra, Homicídio, Martinho Lutero. 

 

  

                                                           
3 Doutorando em História na Universidade Federal de Santa Catarina. 

 



XXIV SEMANA ACADÊMICA DE HISTÓRIA - FURB 

“A SOLIDÃO DOS MORIBUDOS E A SECURA ESPIRITUIAL DOS TEMPOS 

CONTEMPORANEOS” 

 

  Graciela Márcia Fochi4 

Resumo 

 

À luz do pensamento de Norbert Elias (1897-1990), esta comunicação almeja abordar 

especialmente as questões sobre a consciência da morte e o morrer nos tempos 

contemporâneos. Norbert Elias foi um sociólogo alemão que ao longo de sua vida se 

dedicou à pesquisar e refletir sobre temas dos mais diferentes estratos sociais, espreitando 

de modo especial comportamentos, relações de poder, hábitos, atitudes e emoções entre 

outros. Esta bagagem de estudos e pesquisas lhe conferiram ao autor em questão os 

elementos para compreender os prolongamentos daquelas posturas quando que se 

encontravam em momentos terminais da vida, que por sua vez registrou na obra “a solidão 

dos moribundos”. Para tanto ao autor tece críticas à historiografia consolidada que aborda 

os temas da morte, bem como, relaciona os elementos produtivos e tecnológicos de nossa 

época como chaves fundamentais para compreender noções tais como ‘solidão dos 

moribundos’ e a de ‘homo clausus’. Para tanto aborda desde o processo de secularização 

da sociedade, a sociedade de consumo, as disposições dos espaços médicos e a relação 

com pacientes moribundos; elencando que a ciência, a técnica e a secularização 

protagonizaram profundas mudanças nas concepções com relação à morte, que cada vez 

mais foi matizada por posturas de silêncio, distanciamento, solidão entre os indivíduos, e 

dos indivíduos com a condição da morte. Na comunicação almeja-se aprofundar os 

elementos que Elias arrola em sua obra, dentre eles a performance técnica, a condução e 

os cuidados clínicos destinados aos cadáveres; e ousar reflexões no sentido de perceber o 

reflexo de tais aspectos na estruturação da indústria funerária, a necromaquiagem, o 

crescente desejo de cremação, a edificação de inúmeros crematórios em meio às 

sociedade ocidentais modernas. 

 

Palavras-chaves: morte, silêncio, contemporaneidade.  

 

  

                                                           
4 Docente dos cursos de História/EAD e Arquitetura e Urbanismo da UNIASSELVI.  

Contato: graf_306@hotmail.com 
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TÚMULO DOS FUZILEIROS NAVAIS E TÚMULO DOS MÁRTIRES 

INTEGRALISTAS: AS DISPUTAS DA MEMÓRIA NOS EVENTOS DE 1938  

 

Adriane Piovezan5 

Resumo 

 

As homenagens e comemorações em memória dos mortos durante a Intentona Integralista 

de 1938 expressam como o uso político da morte foi umas das estratégias utilizadas tanto 

por parte da Marinha como pelos integralistas. Os fatos que originaram a construção 

desses dois jazigos ocorreram na madrugada do dia 11 de maio de 1938 com uma tentativa 

de golpe de estado que derrubaria Getúlio Vargas do poder. Fracassado, o resultado 

violento deixou 7 fuzileiros navais fiéis ao governo mortos e uma dezena de caídos do 

lado dos rebeldes integralistas. Os confrontos mais acirrados ocorreram no Ministério da 

Marinha, posteriormente demolido após esse evento, e no Palácio Guanabara, moradia de 

Vargas. Centenas de prisões foram realizadas e o evento foi chamado pela historiografia 

como o Putsch Integralista ou Intentona Integralista. Um túmulo foi construído no 

Cemitério São João Batista no Rio de Janeiro, localizado na alameda principal em granito 

e com uma sentinela em tamanho natural em bronze. As homenagens aos fuzileiros 

mortos por seus companheiros na defesa do seu dever passaram a fazer parte do 

calendário oficial de eventos da Marinha. Cerimônias grandiosas com a presença de 

diversas autoridades do governo e de setores das Forças Armadas eram realizadas todo 

11 de maio no Cemitério São João Batista. Em 1945 foi decretada a anistia aos 

condenados no levante e verifica-se a partir desse momento, o esvaziamento nesses 

rituais. Entretanto, a memória do evento toma maior impulso no início dos anos 60 e em 

1963 é ainda muito concorrida, depois disso desaparece completamente. No Cemitério do 

Caju também no Rio de Janeiro, foi construído um túmulo em granito negro para 

homenagear os chamados mártires integralistas. Até hoje cerimônias e homenagens com 

flores são deixadas no local. A presente comunicação pretende problematizar a 

construção desses túmulos e suas relações com os usos desse evento na memória 

institucional da Marinha e dos simpatizantes do Integralismo nos dias atuais. Enquanto 

para a instituição militar tal evento é ignorado por representar conflitos internos, para os 

Integralistas ele é reforçado e rememorado como um dos marcos da história do 

movimento no Brasil. 

Palavras-chaves: morte, rituais fúnebres, militares, Integralismo. 

 

  

                                                           
5 Professora da Faculdades Integradas Espírita, Doutora em História (UFPR,2014) 
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A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E O SUICÍDIO 

 

Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski 6 

Resumo 

 

O alto e crescente índice de suicídios no Brasil aponta para a necessidade urgente de tratar 

do tema com a sensibilidade e a seriedade que o mesmo exige. Nesse trabalho buscamos 

refletir sobre como a ação de tirar a própria vida tem sido pensada ao longo do tempo por 

diferentes áreas do conhecimento, como a sociologia, a antropologia e a psicologia, para 

em seguida apresentar possibilidades para que a historiografia contribua com o debate 

pela ótica da história das emoções. A categoria gênero é aqui utilizada para a análise 

histórica do suicídio, pois ao longo do tempo mulheres e homens colocaram fim à suas 

próprias vidas, impulsionados por pressões sociais que lhes causavam angústias. No 

passado e no presente, as pessoas sofrem pelas determinações sociais de gênero e pela 

violência gerada por elas. Violência psicológica, física ou verbal contra as pessoas que 

não seguem o modelo idealizado de conduta para os homens ou para as mulheres. Essa 

violência de gênero que causa tanto sofrimento faz  com que algumas pessoas prefiram a 

morte em lugar de uma vida oprimida. Utilizamos como fontes de pesquisa histórica os 

inquéritos policiais que se referem a suicídios ou tentativas de suicídio que ocorreram no 

período de 1890-1940 e que se encontram no Arquivo Público da cidade de Castro, Estado 

do Paraná, Brasil. Foram encontrados 23 inquéritos policiais sobre suicídio ou tentativa 

de suicídio de mulheres e 40 inquéritos de suicídio ou tentativa de suicídio de homens. 

Busca-se com essa pesquisa, compreender como um tema tão difícil para a sociedade, ao 

ponto de converter-se em tabu, pode ser pensado pela história de forma que a pessoa, sua 

dor e seu ato sejam o foco e não somente o que se disse sobre o suicídio nos discursos 

institucionais que são geralmente alvo de análise nos trabalhos sobre o tema. Nos 

inquéritos policiais sobre os suicídios há palavras de dor, de revolta, de desespero. A 

proposta que aqui apresento para uma história do suicídio e das relações de gênero traz a 

análise dos registros de suicídio que estão nos inquéritos policiais focando nas narrativas 

das testemunhas e em bilhetes ou cartas de suicidas. Estes arquivos permitem um enfoque 

diferente sobre o suicídio não se centrando no discurso sobre o mesmo, discurso médico, 

literário, religioso ou jornalístico, mas nas narrativas que revelam experiências e 

emoções. 

 

Palavras-chaves: Gênero, Violência, Suicídio. 

  

                                                           
6 Universidade Federal de Santa Catarina, doutoranda em História. 
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CONTESTADO: SANGUE, MORTE E DOR NA GUERRA INSEPULTA 

 

Ana Paula Motta7 

Resumo 

 

A Guerra do Contestado foi um dos conflitos mais sangrentos da História do Brasil. Com 

duração de aproximadamente quatro anos, opôs de um lado: os Regimentos de Segurança 

do Paraná e Santa Catarina, um contingente expressivo do Exército Brasileiro e as 

milícias formadas pela madeireira estrangeira Lumber Company, e, do outro lado, os 

combatentes do informal Exército Encantado de São Sebastião, organização de caráter 

messiânico formada por sertanejos influenciados pelo catolicismo rústico. Uma História 

da Morte na Guerra, partindo da perspectiva das atitudes e representações que o lado 

vencido dos sertanejos teria tido diante da morte deles próprios e diante da morte dos 

inimigos, seria possível a partir das mesmas fontes que desde a década de 1990 têm 

possibilitado releituras dos acontecimentos capazes de dar vozes aos anônimos do 

movimento social do Contestado? Estamos falando de testemunhos e de memórias 

oralmente transmitidas e/ou transcritas em registros dos próprios agentes repressores ou 

da imprensa da época, e, ainda do acesso aos chamados arquivos vivos, cujos 

depoimentos de remanescentes já foram usados por sociólogos que pioneiramente 

interpretaram o Contestado, nos legando fatos e não ficções acerca do movimento. A 

construção de novas histórias do Contestado sempre recaiu no problema das fontes. 

Afirmação esta que ganha sentido a partir da constatação de todo esforço e violência 

empregados pelas forças de repressão nacionais e estaduais, durante e depois da guerra, 

para apagar sinais e vestígios da rebeldia e resistência desses sertanejos, como por 

exemplo: as “operações limpeza” que tinham por objetivo silenciar os sobreviventes, 

perseguindo por décadas até à execução os que falassem sobre os horrores dos ataques; a 

inexistência de registros demográficos sobre a vida nos redutos; e, o procedimento de não 

sepultar os corpos dos vencidos, sumindo com os mesmos em crematórios cujas práticas 

de queima faziam até os ossos virarem pó. Desse modo, fica a indagação se mesmo com 

critérios e métodos adequados para se extrair sentidos das narrativas contidas nessas 

fontes, pode-se pensar numa história, que a partir da morte, possibilite maior visibilidade 

a esses sertanejos, visto que ainda hoje existem muitas divergências quanto ao número 

aproximado de mortos em combate, fato que acaba contribuindo para que a guerra 

permaneça insepulta. 

 

Palavras-chave: testemunhos, memórias, arquivos vivos 

 

 

                                                           
7 UFPR, especialista. 


