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Encontros virtuais da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC) 

Diálogos cemiteriais em tempos de pandemia 

05 e 06/07/2022 – 12 e 13/07/2022  

19 e 20/07/2022 – 26 e 27/07/2022 

 

I Circular 

 

 

A Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC) informa sobre a 

realização de encontros virtuais nos dias  05 e 06/07/2022 – 12 e 13/07/2022  

19 e 20/07/2022 – 26 e 27/07/2022 que serão transmitidos através da 

plataforma Zoom (conforme determinado pela Diretoria da ABEC  - reunida 

em formato digital - em 07 de fevereiro de 2022). 

  

Intitulados “Diálogos cemiteriais em tempos de pandemia”, os encontros 

virtuais buscam estimular o debate sobre os cemitérios, a morte e o morrer 

com especial atenção às questões e abordagens sobre os embates e 

reflexões sobre o recente e ainda vigente período pandêmico. 

 

Os encontros serão compostos por palestras com pesquisadores convidados 

e por apresentações de trabalho de associados (as). A apresentação dos 

trabalhos poderá ser direcionada aos eixos apresentados a seguir: 

  

 

1. Patrimônio Cultural: Arte, Morte, Religiosidade e Sociedade 

Nas últimas décadas, os pesquisadores têm vislumbrado nos cemitérios um 

rico espaço de pesquisas que descortinam o viver e o morrer de uma dada  

 

 

sociedade. Os campos santos como espaço dos mortos nos ensinam que os 

vivos elaboraram aqui suas crenças e suas hierarquias, assim como teceram 

seus conceitos de cultura, sociedade e religiosidade. 
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No campo da arte, identificamos a construção de uma 

arte tumular para a utilização nestes espaços, que acabaram por auxiliar na 

formação de um  

patrimônio material e funerário de uma cidade. Um olhar mais atento, nos 

trará diversas histórias presentes nestes túmulos. 

Este simpósio busca dialogar com esse Patrimônio Cultural Funerário que 

incorpora todos os elementos já citados e as pesquisas desenvolvidas que 

tenham compreendido que é no silêncio do espaço cemiterial que as 

construções simbólicas podem, criam e tecem falácias sobre nossa 

sociedade. 

  

Palavras-chave: arte; arte tumular; cemitério; patrimônio cultural funerário; 

religiosidade 

  

2.  Cemitérios e rituais funerários na pandemia: 

Durante a pandemia de Covid-19, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), Ministério da Saúde, ANVISA e outros órgãos, estabeleceram 

medidas sanitárias para a contenção do contágio e os sepultamentos 

passaram a ser realizados com restrições no Brasil.  Para além dos 

sepultamentos foram observadas medidas que impediram a realização de 

rituais de despedidas e que mudaram a forma de manejo do corpo morto.  

Este eixo busca refletir sobre os cemitérios, o morrer e os rituais funerários em 

tempos pandêmicos e se propõe a pensar, através dos trabalhos 

apresentados, sobre o que caracterizou este período e seus reflexos nos 

rituais de morte, especialmente, com a adoção de outras formas de ritos 

durante o período de maior isolamento e distanciamento social na 

pandemia.  

 Palavras-chave:  cemitérios; pandemia; rituais funerários; religiosidade 

  

 

 

3.  Cemitérios -  arqueologia e antropologia: 

Este eixo propõe agregar pesquisas etnográficas sobre a morte, o morrer e 

seus diversos modos e representações em grupos sociais, comunidades 

tradicionais e trabalhadores da saúde e do mercado funerário. Além disso, 

o eixo busca reunir investigações em torno das práticas mortuárias e como 

as mesmas se expressam no registro arqueológico, bem como, estudos 

acerca de enterramentos e processos tafonômicos em sítios indígenas e 

aqueles oriundos da colonização europeia. 
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Palavras-chave: Etnografia; Rituais; Antropologia forense; 

Arqueologia funerária; Bioarqueologia. 

 

4.  Práticas religiosas no espaço cemiterial: 

O cemitério para além de túmulos e imagens variadas, também é o espaço 

que detém uma infinidade de práticas das religiosidades que transitam 

entre o oficial e o não oficial, entre o marginal e o socialmente aceito. A fé 

e o sagrado que se manifestam em rituais solitários e/ou coletivos 

apresentam uma diversidade de encontros, desencontros, sensibilidades e 

trocas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.  Entender as redes 

de relações e os pertencimentos advindos destas práticas é o objetivo 

deste eixo temático  

 

Palavras chaves: Religiosidade; Rituais funerários; Patrimônio imaterial 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem poderá submeter? 

 

Poderão submeter propostas de trabalhos, os sócios (as) da ABEC, em dia 

com sua anuidade (ano 2021). Cada sócio (a) poderá submeter somente 

uma proposta de trabalho com no máximo 1 autor (a)  mais 1 coautor (a), 

ambos sócios (as) da ABEC. As inscrições são gratuitas e serão selecionados 

28 trabalhos no total. Os (as) pesquisadores (as) poderão compartilhar 

apresentações em formato power point. As apresentações de trabalho 

deverão ter a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

Qual o formato da proposta? 
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Os resumos das propostas de trabalhos devem ser 

encaminhados no formato de documento do Word, página A4, times new 

roman, fonte 12, espaçamento 1,5, conforme documento do word em 

anexo [Ver o template em “Apêndice” intitulado “Documento para 

submissão”] 

Não deverá ser enviado texto completo do trabalho [os encontros virtuais 

não terão Anais].  

 

Quando posso enviar? 

Cronograma 

● Até 10/06/2022 – Prazo para submissão de resumos 

● Até 14/06/2022 – Período para análise dos resumos inscritos 

● De 15/06 até 18/06/2022 – Envio das cartas de aceite 

● Divulgação da programação final: 20/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Para quem devo enviar? 

 

Os resumos devem ser enviados para o e-mail 

estudos.cemiteriais@gmail.com. A mensagem deverá ter como assunto 

“Inscrição de trabalho”. 

  

Ouvintes: serão aceitos até 100 (cem) pessoas por dia na sala de 

apresentação. Os ouvintes deverão se inscrever pela Doity no endereço 

https://bityli.com/YpyTiC 

 

Ficou alguma dúvida: 

  

Entre em contato conosco pelo e-mail oficial do evento: 

estudos.cemiteriais@gmail.com 

  

 Comissão Organizadora: 
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Paulo Renato Tot Pinto 

Alcineia Rodrigues dos Santos 

Viviane Comunale 

Fabiana Comerlato 

Lourival Andrade Júnior 

Jamille Coelho Barbosa 

Elisiana Trilha Castro 

 

Blumenau (SC),12 de maio de 2022. 

 

Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC) 

Gestão 2021-2025 

 

 

Apêndice -  Documento para submissão: 

 

SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE TRABALHO  

Encontros  virtuais ABEC/2022: Diálogos cemiteriais em tempos de pandemia 

 

TÍTULO DO TRABALHO: 

 

Autor (a) 1: 

Vínculo institucional: 

E-mail: 

 

Autor (a) 2: 

Vínculo institucional: 

E-mail: 

Eixo: 

 

Resumo: (até 500 palavras) 

Palavras-chaves: entre 3 e 5 palavras. 

 

 


