
 

 

A necrópole como reflexo da polis: um estudo sobre a arquitetura 

tumular do Cemitério Municipal São Francisco de Paula 

 

CLARISSA GRASSI* 

 
 Inaugurado em 1º de dezembro de 1854, pelo então presidente da Província 

do Paraná, Zacarias de Góes e Vasconcellos, o Cemitério Municipal, hoje 

denominado Cemitério Municipal São Francisco de Paula, foi o primeiro cemitério 

extramuros da cidade de Curitiba. Sua abertura marcou o ingresso da capital às 

adequações pregadas pelos higienistas, que viam na prática do sepultamento ad 

sanctos um problema de saúde pública.   

 Em seu primeiro relatório como Presidente da Província do Paraná, em 15 de 

julho de 1854, quando da abertura da Assembleia Legislativa Provincial, 

Vasconcellos ao tratar do tema cemitérios, aponta que “o pavor da febre amarela em 

1850 introduzio em Paranaguá, Antonina e Morretes os primeiros ensaios de 

cemitérios” (PARANÁ, 1854, p.52), o que teria feito com que a força do hábito fosse 

sobreposta pelo uso da razão e da experiência, evitando-se assim o reprovado 

costume de se inumar mortos em templos.  

 Mas, os cemitérios construídos nestas cidades ainda estavam distantes dos 

preceitos higienistas, já que muitos se encontravam implantados nos terrenos 

laterais de igrejas ou muito próximos dos centros urbanos. Na capital, Vasconcellos 

comentou que apesar da existência de uma verba provinda do recolhimento de 

impostos, no valor de 1:000U000 para a construção do cemitério, nada havia sido 

feito a respeito. As discussões na Câmara Municipal acerca da necessidade de 

construção do cemitério consumiram vinte e cinco anos sem que nada efetivo fosse 

feito a respeito.  

 O primeiro registro em ata sobre o tema cemitério data de 12 de setembro 

1829, quando o camarista Miguel Marques dos Santos apontou a necessidade de 

construção de um “semiterio afim de senão enterrarem corpos nos templos da 

mesma para se evitarem os males que disto resultão e que se convidasse ao 

Reverendo vigário para na seguinte sessão vir tratar deste objecto” (BOLETIM, 
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1929, 94-95). Nesse ínterim uma comissão foi constituída para efetuar a busca de 

um terreno que se adequasse às demandas. 

 Segundo Grassi (2014), tão logo as epidemias passavam o assunto era 

deixado de lado. É provável que a discussão não tenha vindo antes à tona em 

função de a cidade já contar desde 1815, segundo o Livro Tombo da Matriz, com o 

cemitério Sitio do Mato, “situado a cerca de meia légua a Leste de Curitiba” e que 

teria sido aberto por ocasião de uma epidemia de varíola que assolou a cidade. 

Segundo o mesmo documento, o Padre José Barbosa Brito, responsável pela 

benção do campo santo em 1º de julho de 1815, referiu-se ao local como “cemitério 

dos bexiguentos”.  

 Com a emancipação do estado, em 28 de agosto de 1853, Zacarias de Góes 

e Vasconcellos questionou a municipalidade sobre a situação dos cemitérios. Diante 

da persistência na prática de enterros dentro das igrejas do Rosário, Ordem Terceira 

de São Francisco e na Matriz, e sabendo da existência do dinheiro destinado à 

construção, nomeou o cidadão Benedito Enéas de Paula em junho de 1854, para 

que ficasse encarregado das obras do cemitério no lote adquirido do Padre 

Agostinho Machado de Lima. O terreno, localizado em uma área elevada e distante 

em relação ao centro da cidade, atendia às prescrições higienistas e recebeu um 

projeto do engenheiro da câmara Emilio Gengembre. Apesar de a inauguração do 

campo santo ter ocorrido em dezembro de 1854, suas obras estavam inacabadas e 

se mantiveram em andamento até 1866, quando foram então consideradas 

concluídas. 

 Inicialmente, segundo Carollo (1995), o terreno do Cemitério Municipal São 

Francisco de Paula ocupava uma superfície de 2116 braças quadradas com um 

perímetro de 186 braças (cada braça equivale a 2,2 metros). O primeiro 

sepultamento realizado no cemitério ocorreu nove meses após sua inauguração, em 

30 de setembro de 1855, com a inumação de Delfina San Paio. Ao longo deste 

mesmo ano, o local iria receber mais dez sepultamentos, sendo dois destes de 

escravos. Nos anos seguintes, o “cemitério público” como era denominado receberia 

respectivamente 75 corpos em 1856, 48 em 1857, 85 em 1858, 58 em 1859 e 62 em 

1860. 
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 O número aparentemente baixo de inumações pode ser compreendido a partir 

da análise dos registros no livro de óbitos da Igreja Matriz, que aponta a existência 

de diversos cemitérios no entorno da cidade de Curitiba, nas paróquias de Ressaca, 

Conceição, Marmeleiros, Tindiquera, Votuverava, Borda do Campo, Tranqueira, 

Campo Magro, Pedra Branca e Iguaçu. O cemitério Sitio do Mato também 

continuava em funcionamento e recebia sepultamentos, ainda que em número 

reduzido, mesmo após a inauguração do Cemitério Público. Como nos registros os 

sepultados são elencados como paroquianos da Matriz, é difícil precisar sua real 

origem, se das cercanias de Curitiba ou da própria capital.  

 Ao longo de seus 160 anos de existência, segundo Grassi (2014), o Cemitério 

Municipal passou por diversas obras e ao menos três ampliações em seu traçado, 

sendo a última realizada no ano de 1962, quando foi agregada uma área equivalente 

a 300 lotes, alterando a planta antes retangular para um formato de trapézio 

retângulo. Atualmente o terreno conta com uma área de 51.414 m2 divididos em 139 

quadras que abrigam 5.728 concessões, onde já foram realizados cerca de 80 mil 

sepultamentos. 

 

1. Uma paisagem entre o passado e o presente 

 Os registros fotográficos desse campo santo são poucos e em sua maioria 

dizem respeito a sepultamentos de cidadãos ilustres, cujas mortes tiveram maior 

repercussão à sociedade da época como no caso do Coronel João Gualberto 

Gomes de Sá, morto durante a Guerra do Contestado em 1912, e da chegada dos 

despojos do músico Brasílio Itiberê da Cunha, morto em Berlim em 1913. As demais 

imagens, provindas de acervos como as de Júlia Wanderley e da Casa da Memória 

– órgão vinculado à Fundação Cultural de Curitiba – estampam vistas parciais de 

conjuntos tumulares. 

 Essa escassez de fontes representou durante muito tempo um impeditivo 

para maior compreensão da progressão do campo santo enquanto construção assim 

como as tipologias de túmulos adotadas ao longo de seu mais de um século e meio 

de história. Uma pesquisa apurada em relatórios de bens imóveis da Prefeitura 

Municipal de Curitiba revelou uma imagem, inédita até então, que possui uma visão 
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panorâmica do Cemitério Municipal São Francisco de Paula a partir de seu portão 

principal.  

 Tal registro foi realizado pelo fotógrafo Arthur Wischral, como ilustração para 

a “Revisão dos Bens Patrimoniais do Município” procedida na gestão do prefeito 

Rosaldo Gomes de Melo Leitão e consta sob o título “Fotografia Cemitério 

Municipal”. Graças às referências encontradas no documento, quanto à autoria das 

imagens e das informações constantes, é possível empreender em tal imagem uma 

Análise Técnica e Iconográfica, partindo da metodologia sugerida por Kossoy (2001). 

 A tomada da foto foi provavelmente realizada no ano de 1940, data que 

consta como sendo o ano do relatório. Trata-se de uma foto em preto e branco, 

aplicada diretamente no volume encadernado do relatório, formado por folhas de 

papel manteiga datilografadas. O volume é encadernado e traz na capa uma 

montagem das fotos constantes, assim como as referências dos profissionais 

envolvidos em sua elaboração, onde consta como colaborador “Artor Wischral – 

Fot.”. É importante frisar que essa imagem não consta no acervo do fotógrafo, 

adquirido pela Fundação Cultural de Curitiba e que é formado por 6.750 chapas e 

170 fragmentos. Partindo do conteúdo documental que as fotografias encerram, 

Kossoy (2001) as coloca como importante fonte para os estudos históricos 

concernentes às mais diversas áreas do conhecimento. Segundo o autor, 

 
essas fontes fotográficas, submetidas a um prévio exame técnico-
iconográfico e interpretativo, prestam-se definitivamente para a recuperação 
de informações. [...] Trata-se da fotografia enquanto instrumento de 
pesquisa, prestando-se à descoberta, análise e interpretação da visa 
histórica (KOSSOY, 2001, p. 55). 

 

 O registro realizado por Wischral, enquanto instrumento de pesquisa, 

possibilitou a análise das transformações pelas quais a paisagem do Cemitério 

Municipal São Francisco de Paula passou nos 75 anos decorrentes da tomada da 

foto, possibilitando um recorte cronológico em certas tipologias construtivas. 
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FIGURA 1 – Imagem da “Fotografia Cemitério Municipal de Arthur Wischral” 
Fonte: Acervo pessoal Clarissa Grassi. 

 

 Em um cenário onde as pesquisas cemiteriais se multiplicam e a sociedade 

em geral tem a oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada a história de 

seus cemitérios, o registro fotográfico de túmulos e cemitérios nos traz a 

oportunidade de preservar e reinterpretar um patrimônio relegado à própria sorte. “A 

fotografia, que revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma 

precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a 

memória do tempo e da evolução cronológica” (LE GOFF, 1994, p.466).  

 Tal como a cidade a paisagem do cemitério está em constante mudança. 

Com o crescimento das cidades e consequente estrangulamento das áreas 

destinadas aos cemitérios, a carência de jazigos livres para sepultamento forçou 

famílias concessionárias de túmulos a investirem em reformas com o intuito de 

aumentar a capacidade de armazenamento dos jazigos. Essas reformas muitas 

vezes descaracterizam completamente o traçado original das construções, daí a 

importância do registro de Wischral para se compreender melhor a configuração 

espacial e os elementos mais presentes dentro da arte tumular nos séculos XIX e 

XX. 

 Os cemitérios extramuros sofrem constantemente com a descaracterização 

dos túmulos, em função de ampliações ou reformas e até mesmo com atos de 

vandalismo e roubos. Isso implica em intervir na arquitetura original dos túmulos, 

muitas vezes abandonada por completo após a reforma. A modernização das áreas 

mais antigas dos cemitérios tem um impacto negativo na arte tumular. As 
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construções modernas muitas vezes implicam na demolição dos túmulos causando 

a destruição de peças com grande valor artístico. 

 É natural que estes jazigos sofram constantes intervenções pelas famílias, 

sejam elas na busca de ampliação na capacidade de carneiras, assim como 

adequações estéticas aos gostos de época. Elias (2001) aponta as mudanças no 

encobrimento e recalcamento da morte, pontuando que o modo de encobrimento 

antes era dominado por fantasias coletivas de imortalidade e que hoje predomina a 

individualização cada vez maior. O afastamento dos moribundos e da morte em si 

parece estar se refletindo na forma de construção dos túmulos. 

 

2. Necrópole, a cidade dos vivos 

 Imaguire in Grassi (2006) descreve o Cemitério Municipal como ocupando um 

terreno alongado, acomodado ao traço das ruas por formas de trapézio, possuindo 

uma rua principal cortada por ruelas transversais, estreitas, que fazem o acesso a 

todos os jazigos. Tal qual a cidade de Curitiba, o Cemitério São Francisco de Paula 

apresenta uma paisagem visualmente segmentada em bairros com características 

que definem períodos e materiais utilizados, assim como delimitam a área ocupada 

pelas famílias mais abastadas e distintas da sociedade de outrora. 

Essa divisão é tão acentuada, que até mesmo os terrenos que abrigam os 

mausoléus e esculturas importadas de países como Itália, França e Portugal, 

possuem um traçado totalmente diverso do restante do cemitério e encontram-se 

aglutinados em um espaço visualmente delimitado. É como se antigos bairros 

nobres, como o Batel, conhecido por ter abrigado as maiores mansões de Curitiba, 

tivessem sido recriados bem no centro do mapa do cemitério.  
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FIGURA 2 - Foto aérea do Cemitério Municipal São Francisco de Paula. 
Fonte: Arquivo SMCS/Cesar Brustolin 

 

 Coelho (1991, p. 8) afirma que a organização dos cemitérios, com seu traçado 

de ruas, avenidas e diferentes tipos de habitação, relações de vizinhança e, 

principalmente, a hierarquização do espaço, obedece a critérios semelhantes à 

cidade dos vivos. Nesse sentido, tais espaços podem ser trabalhados como micro-

espaços a partir da conceituação que Argan (2010) dá à cidade, como um “grande 

espaço composto por vários outros micro-espaços e micro-lugares que adquirem 

significações que se adéquam aos usos que lhes é dado”. 

Como necrópoles, os cemitérios ao contrário de serem feitos para os mortos, 

são, sobretudo, feitos para os vivos, espelhando as cidades que os produzem. 

Reproduzindo em sua topografia a sociedade global, como um mapa reproduz um 

relevo ou uma paisagem, o cemitério reúne a todos em um mesmo recinto, segundo 

Ariès (1982, p. 547). Para o autor, família real, eclesiásticos, assim como categorias 

de distinção conforme o nascimento, ricos e pobres, ocupam cada um seu lugar 

devido, já que a finalidade do cemitério é representar um resumo simbólico da 

sociedade.  

 Catroga (1999, p.19) aponta que todo signo funerário tem uma significação 

monumental, dado que só o monumento assegura a imortalização na terra. O autor 

defende, de acordo com Jean Didier Urban, que o símbolo funerário é uma metáfora 

de vida e que se constitui como um convite a uma periódica ritualização vivificadora, 

constituído para ser vivido e para ajudar a viver. Dessa forma oferece-se “assim 
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como um texto, cuja compreensão mais afectiva (a dos entes queridos) mobiliza, 

antes de mais, toda a subjetividade do sobrevivente” (CATROGA, 1999, p. 22). 

A sociedade do Ancien Régime da Paris do séc. XVIII ornamentava suas 

casas pelo prestígio e representação, para realçar a posição social. Elias (2001), em 

seu livro Sociedade de Corte, ao analisar as estruturas de habitação como 

indicadores sociais, aponta de que forma as diversas funções sociais correspondem 

aos modos arquitetônicos de construir as casas.  

Essa preocupação atinge não somente as camadas superiores da sociedade, 

como corte e burguesia, mas também as camadas mais baixas. Nível social e 

configuração visual testemunham e expressam a situação social. A França, segundo 

Elias (1993, p. 17), foi a mais influente das sociedades de corte, gerando, a partir de 

Paris, códigos de conduta, maneiras, gosto e linguagens que se difundiram, em 

variados períodos, por todas as cortes europeias. 

Nesse contexto fica premente a obrigação dos indivíduos de se mostrarem de 

acordo com a posição, manifestando através da casa a que nível social o 

proprietário pertence. Nessas moradias o valor do prestígio encobre o valor 

meramente utilitário. “A configuração da casa da aristocracia, em se tratando da 

camada determinante em todas as questões de estilos de vida, também constitui o 

modelo para a estrutura da casa da alta burguesia”. (ELIAS, 2001, p.78) 

 Essa luta entre as tendências de economia e ostentação, segundo o autor, 

que servia ao mesmo tempo como símbolo do prestígio e do status estendeu-se até 

nossos dias, ainda que o caráter representativo dos ornamentos tenha 

desaparecido. Nos cemitérios essa busca pela distinção social e individualização 

não foi diferente, sendo guiada pela burguesia afortunada da segunda metade do 

século XIX que, criando espaços de sepultamento altamente segregativos, repetia o 

que ocorria em suas vivendas nas cidades (MOTTA, 2008, p. 29). O túmulo torna-se 

um signo identitário do morto. 

 

2. A construção de uma tipologia classificatória 

 Durante o processo de pesquisa para elaboração do “Guia de Visitação ao 

Cemitério Municipal São Francisco de Paula – arte e memória no espaço urbano” 

realizado por Grassi (2014) foi feito o esquadrinhamento de toda a área do cemitério, 
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elencando-se os exemplares arquitetônicos relevantes, assim como identificando-se 

cerca de 500 personalidades ali sepultadas, entre artistas, políticos, empresários, 

músicos, intelectuais, entre outros.  

 Para classificar as construções, Grassi e Batista (2014) desenvolveram uma 

tipologia partindo de elementos como uso de materiais, tendências arquitetônicas e 

destinação do espaço, levando-se em conta a influência religiosa e a racionalidade 

empregada na construção. Com a análise da paisagem apresentada por Wischral na 

fotografia da década de 1940, foi possível analisar as principais modificações 

construtivas, além de identificar processos urbanísticos aplicados ao espaço, como a 

abertura de ruas e a modificação do traçado das quadras. 

 Foram tomadas 4.570 fotos, que serviram de base para a seleção de um 

universo de 500 exemplares, resultando em 99 túmulos pesquisados. Nesse 

processo foi possível identificar a presença de referências ecléticas, neocoloniais, 

paranistas, art déco, modernistas e os túmulos verticalizados, estes últimos 

característicos da cidade de Curitiba. Batista pontua que  

 

Compreender a estrutura tipológica de uma arquitetura é importante na 
medida em que se trata de identificar a essência de sua constituição, 
buscando investigar os processos de produção e re-significação ao longo do 
tempo. (BATISTA, 2009, p.70).  

 

 Elencados os referenciais, foram criados sete tipos construtivos divididos 

entre sepulturas, estelas, oratórios, jazigos capela, mausoléus e jazigos monumento.  
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FIGURA 3: Tipologia de classificação de túmulos segundo GRASSI e BATISTA (2014). 1- 
Sepultura, 2-Oratório, 3- Estela, 4- Jazigo Capela, 5- Túmulo Verticalizado, 6- Mausoléu e 7-

Jazigo Monumento. Acervo Clarissa Grassi 

 

 É possível separar as tipologias em dois recortes cronológicos: as sepulturas 

(1), oratórios (2) e estelas (3) são modalidades construtivas típicas do final do século 

XIX e início do século XX. São edificações onde há uma predominância do mármore 

como material de base e uma forte influência religiosa, refletida na presença 

constante de esculturas e símbolos sacros. Ainda que a modalidade sepultura 

também tenha sido largamente utilizada no século XX e XXI, suas linhas e 

influências apresentam uma clara progressão.   

 Já as modalidades mausoléu (6) e jazigo monumento (7) são tipologias 

presentes a partir das primeiras décadas do século XX, ainda com influência 

religiosa, mas onde o morto passa a ocupar um espaço secundário, muitas vezes 

oculto no embasamento do edifício e no caso do mausoléu, a proximidade com os 

programas religiosos e com as vilas burguesas é maior.  No caso do jazigo 

monumento, sua maior diferença é a ausência de espaço sacro, ainda que 

apresente um programa complexo, onde o monumento possui maior destaque. A 

tipologia mais contemporânea e característica de Curitiba e o túmulo verticalizado 

(5). Sua construção reflete sem acanhamento a racionalização, pois 
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Nestes exemplares, a função pressupõe a forma, possuindo maior 
racionalidade que os outros exemplares, assemelhando a tipologia 
sepultura, porém sem tanto apuro formal. O túmulo coletivo verticalizado 
pode ser entendido como uma leitura contemporânea da sepultura, em um 
ambiente onde se exige maior adensamento.  

  

 O jazigo capela (4) traduz a transição entre a sepultura e a necessidade de 

adensamento dos enterramentos típica do túmulo verticalizado, ainda apresentando 

um vínculo religioso, com a presença de oratórios centralizados.  

 As ocorrências e aglutinações destas tipologias em diferentes áreas do 

cemitério, quando confrontadas com os nomes das famílias inumadas, mostraram-se 

uma fonte importante para compreender de que forma o Cemitério Municipal 

apresenta similaridades com a cidade de Curitiba.   

 

3. Os bairros da última morada 

 Para Carollo (1995, p. 92) no espaço desse cemitério é possível identificar 

pelo menos 4 “bairros” delimitados pelas diferentes formas de construção dos 

túmulos. O primeiro, com a predominância de túmulos verticalizados em estelas 

onde o mármore é o material mais utilizado, compreende a área da entrada principal 

do cemitério até a localização da antiga capela, demolida na década de 1950 e onde 

hoje encontra-se uma praça. O segundo vem em seguida, formado por capelas e 

mausoléus cuja característica marcante é a monumentalidade das construções 

albergadas em terrenos com dimensões maiores. O traçado das quadras é 

totalmente diferente do padrão geral do cemitério. O terceiro “bairro” está localizado 

na subida para o cruzeiro, caracterizado pela predominância de jazigos cuja 

verticalidade é retomada, mas que, ao lugar de estelas funerárias, gavetas se 

sobrepõem formando um tipo de “predinho” (aqui entendido como túmulo 

verticalizado), recoberto de materiais como o azulejo. Do cruzeiro para frente, 

encontra-se o quarto e último bairro, formado por túmulos mais simples, destituídos 

de estatuária ou maiores elementos decorativos. 

 Esse segundo bairro, cuja característica principal é a monumentalidade de 

suas construções, aqui denominado como “Bairro Nobre” tem sua área destacada no 

mapa apresentado na Figura 4, é formada por 14 quadras, compreendendo uma 

área total de 6.467m2, com 300 túmulos construídos. 
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FIGURA 4 - Planta baixa do Cemitério Municipal São Francisco de Paula  
Fonte: Acervo Clarissa Grassi. 

 

 Cerca de 70% desse universo construtivo encaixa-se nas tipologias mausoléu 

e jazigo monumento, inseridos em terrenos de até 107m2 de área. Esse traçado dos 

terrenos difere da medida inicial obrigatória de 4m2, prevista em Regulamento e 

acentua as grandes extensões que famílias abastadas da sociedade curitibana 

adquiriram junto ao cemitério.  

 

 

FIGURA 5 – Detalhe da planta baixa do Cemitério Municipal São Francisco de Paula com áreas 
ocupadas pelos terrenos no “Bairro Nobre” 

Fonte: Acervo MASE. 

 

 A utilização do mausoléu como um ponto de reunião da família sob o nome do 

patriarca foi amplamente discutido tanto por Catroga (1999) quanto por Motta (2010). 

O primeiro autor vê nesse tipo de construção, do mausoléu ou jazigo-capela,  

 

[...] um patrimônio, de certo modo privado e transmissível como qualquer 

outro, que funcionava como uma espécie de prova última segundo a qual a 

eternização da memória do proprietário (logo de toda linhagem familiar) 

ficava dependente da capacidade que seus descendentes teriam para a 

perpetuar. (CATROGA, 1999, p. 29) 

 



13 
 

 

 Esse processo de reagrupamento da família em torno do túmulo é segundo 

Motta (2008) a ideia do todo sobre as partes, buscando fortalecer laços entre os 

membros da família. São os túmulos de família edificados em torno do nome do pai, 

inscrevendo o indivíduo em um passado comum, unindo-o a uma cadeia de 

gerações.  

 

O que se vê nas versões mais elaboradas desses túmulos é o desejo de 

unidade e continuidade que se impõe face à segmentação e dispersão 

depois da morte, com isso, evitando que os sepultamentos fossem 

realizados separadamente. Neles não importa o indivíduo isolado do seu 

grupo de filiação, mas o sujeito social genérico, constituído a partir da 

referência a um antepassado ou herança comum à qual se liga através de 

relações com seus ascendentes e descendentes. (MOTTA, 2008, p. 111) 

 

A memória como instância supletiva de imortalização e a necessidade de se 

negar a morte do outro dentro das necrópoles oitocentistas, deram origem, segundo 

Catroga (1999) a uma cenografia e a um novo culto dos mortos, assim como o 

ressurgimento de qualificações da morte como “morte-sono”.  

 

Isso explica que a morada do morto se tenha arquitectonicamente elevado, 

não só a sucessora e sucedânea do “tecto eclesiástico” (o jazigo-capela), 

mas também a “casa”, e que a sepultura, tal como a casa da família (dos 

pais, dos avós), tenha passado a ser outro centro privilegiado de 

identificação e de filiação de gerações. E todas essas necessidades 

simbólicas fizeram da necrópole um analogon da cidade dos vivos. 

(CATROGA, 1999, p.16) 

 

 Segundo Batista in GRASSI (2014), na tipologia dos mausoléus, a função 

principal, o enterramento, ocupa uma área menos nobre da edificação, normalmente 

o embasamento. O espaço de maior destaque é destinado à função sacra, onde é 

construída uma capela com um pequeno altar, local que os familiares utilizam para 

prestar homenagem aos seus mortos. Por se tratar de um programa ainda novo para 

a arquitetura, estes edifícios fúnebres ainda apresentam fortes referências da 

arquitetura urbana. Ou seja, o mausoléu não possui uma referência formal clara à 

função a que se destina, a da inumação.  

 
Esta tipologia confere notoriedade aos seus proprietários, gravando assim a 
linhagem do morto na história da cidade. É comum estas edificações serem 
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identificadas pelo sobrenome da família, gravados acima da entrada 
principal, assim como ocorre nas vilas burguesas do final do dezenove e 
início do vinte, possibilitando notoriedade ao sobrenome tanto na cidade 
quanto no campo santo. (BATISTA in GRASSI, 2014, p. 49) 

 

É nesse ponto que as semelhanças entre a arquitetura do Ancién Régime 

apontadas por Elias e as características dos mausoléus presentes no “Bairro Nobre” 

ficam mais próximas. Essas construções privilegiam as áreas em que familiares irão 

acessar no momento da visita.  

 
Quando pensamos assim o campo doméstico dos grandes senhores e 
damas do Ancién Régime, vemos ao mesmo tempo, em sua construção, a 
partir de um ângulo determinado, a natureza da rede de relações na qual 
ele está entrelaçado. (...) Por fim, o modo de sua inserção na sociedade, ou 
“society”, acha-se representado na disposição das salas de recepção. O 
fato de os salões ocuparem a parte principal e central do primeiro andar é, 
além disso, um espaço maior do que o dos dois appartaments privés juntos, 
já é por si só um símbolo da importância que a relação com a sociedade 
tem na vida dos indivíduos em questão. Aí se localiza o centro de gravidade 
de suas existências. (ELIAS, 2001, p. 73) 

 

 

A ocupação do Bairro Nobre 

Grande parte das construções presentes nessa área do Cemitério Municipal 

foi erigida a partir da década de 1910, mantendo-se o padrão de mausoléus até a 

década de 1950. Esses dados puderam ser analisados através do estudo dos livros 

de sepultamento da necrópole, por meio da observação da mudança de status dos 

tipos de túmulos, inicialmente pontuados como carneiras, passando nos 

sepultamentos posteriores ao status de capela.  

Há uma grande concentração de personalidades sepultadas nessa área, 

como empresários, personalidades, intelectuais, mas, principalmente políticos. 

Nomes como os governadores Caetano e Bento Munhoz da Rocha, Marins Alves de 

Camargo, Manoel de Alencar Guimarães, João Cândido Ferreira, Vicente Machado 

e Eurides Cunha e dos prefeitos de Curitiba, Eurides Cunha, Erasto Gaertner, entre 

outros políticos. Fora da esfera política também há nomes como Julia Wanderley, 

Emygdio Pilotto, Victor Ferreira do Amaral, Francisco Gutierrez Beltrão, Jofre Silva, 

David Antonio da Silva Carneiro, Antonio Ricardo Lustosa, Ivo Abreu Leão, 

Agostinho Leal Hauer, entre outros.  Nos casos dos mausoléus é interessante 

observar a forma como são nominadas estas construções, geralmente com os dois 
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sobrenomes da família ou então apenas sob o nome do patriarca. Esse processo de 

reagrupamento da família em torno do túmulo é segundo Motta (2008) a ideia do 

todo sobre as partes, buscando fortalecer laços entre os membros da família. São os 

túmulos de família edificados em torno do nome do pai, inscrevendo o indivíduo em 

um passado comum, unindo-o a uma cadeia de gerações.  

São esses mausoléus e obras de arte presentes no “bairro nobre”, que criam 

a diferenciação entre classes e é por meio desses artefatos tumulares, que outros 

sentidos estavam sendo construídos, a partir da individualização do lugar de 

sepultamento Batista (2008). Em seu livro Distinção, Bourdieu (2010) discorre sobre 

a utilização da estética como fator de distinção e unificação dos iguais. Segundo o 

autor, 

 
Sabendo que a maneira é uma manifestação simbólica, cujo sentido e valor 
dependem tanto daqueles que a percebem quanto daquele que a produz, 
compreende-se que a maneira de usar bens simbólicos e, em particular, 
daqueles que são considerados como atributos de excelência, constitui um 
dos marcadores privilegiados da “classe”, ao mesmo tempo que o 
instrumento por excelência das estratégias de distinção, ou seja, na 
linguagem de Proust, da “arte infinitamente variada de marcar distâncias”. 
(BOURDIEU, 2008, p. 65) 

 

Ainda segundo Bourdieu (2010, p. 7), o poder simbólico (...) “só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhes estão 

sujeitos ou mesmo que o exercem”. A produção escultórica e simbológica que é 

profusamente aplicada aos cemitérios – durante o que Vovelle (1997) chama de 

“período áureo da arte tumular”, que perdura na Europa entre os anos de 1860 a 

1930, e que, no Brasil segundo Borges (2002), ocorre de forma similar – poderia ser 

tomada como uma forma de distinção dentro do conceito de habitus da sociedade, 

exercido dentro do cemitério. 

Assim, os cemitérios passam a ser um lugar de reprodução simbólica do 

universo social, e, nessa condição, tornam-se campo privilegiado para a análise do 

processo de implantação e consolidação dos valores burgueses na sociedade do 

século passado. É nesse contexto que os cemitérios refletem sem acanhamento a 

alma da sociedade a que servem. Segundo Borges (2004), “a arte funerária, embora 

seja considerada por muitos como documento “indireto”, possui, sem dúvida, um 

discurso simbólico, metafórico de grande valia para compreensão da morte”.  



16 
 

 

 

Referências bibliográficas 
 
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 
 
ARIÈS, Phillippe. O homem diante da morte. Vol. I, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1989. 
_____ . O homem diante da morte. Vol. II, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982. 
 
BATISTA, Fábio Domingos. Igrejas Ucranianas: arquitetura da imigração no Paraná. 
Curitiba: Instituto Arquibrasil, Petrobrás Cultural, 2009. 
 
BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Jardim regado com lágrimas de saudade – 
Morte e cultura visual na Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco 
de Paula (Século XIX). Tese de Doutorado – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
 
Boletim do Archivo Municipal de Curityba. Documentos para a história do Paraná. 
Curitiba; Impressora Paranaense, v. 43, p. 94-95, 1929. 
 
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Editora 
ZOUK; São Paulo: EDUSP. 2008. 
______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2010. 
 
CAROLLO, Cassiana L.. Boletim Informativo da Casa Romário Martins. Cemitério 
Municipal São Francisco de Paula: monumento e documento. Curitiba: Fundação 
Cultural de Curitiba, Volume XXI Número 104, Abril de 1995. 
 
CATROGA, Fernando. O céu da memória – Cemitério romântico e culto cívico dos 
mortos em Portugal (1756-1911). Coimbra: Livraria Minerva Editora, 1999. 
 
COELHO, Antonio Matias. Atitudes perante a morte. Coimbra: Livraria Minerva, 
1991. 
 
ELIAS, Norbert. A sociedade de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
 
GRASSI, Clarissa. Um olhar... A arte no silêncio. Curitiba: Clarissa Grassi, 2006. 
________ , BATISTA, Fábio Domingos. Em nome do pai: análise do mausoléu 
familiar como fator de distinção dentro da arte tumular. Habitus, Vol 10, p. 241-257, 
2012. 
________ , SILVA, Angelo. Arte tumular versus visão de morte: a fotografia como 
ferramenta de análise na paisagem do Cemitério Municipal São Francisco de Paula. 
In: XVI Encontro Regional de História – ANPUH-RJ – Saberes e Práticas Científicas, 
2014. 
_______ . Guia de Visitação ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula – arte e 
memória no espaço urbano. Curitiba: Clarissa Grassi, 2014. 



17 
 

 

 
KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2ª ed. rev. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 
 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. São Paulo: Ed. Da UNICAMP,1994. 
 
MOTTA, Antonio. À flor da pedra: formas tumulares e processos sociais nos 
cemitérios brasileiros.Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Ed. Massangana, 2008. 
 
O MUNICÍPIO, Órgão da Municipalidade de Curityba, ano 2, nº 9, 29/01/1898. 


