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O SEMINÁRIO DE TIJOLOS: A ESCOLHA DOS MATERIAIS E OS 

DESAFIOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS.  

 

 

Sarah Geovana V.R. da Silva  

RESUMO 

 

O presente artigo relata como foi implantada a primeira construção em tijolos na 

região de Paranavaí. O objetivo era compreender as dificuldades e o método 

utilizado para se concluir a obra. Para tanto, foi realizado entrevistas com Freis 

Carmelitas e ex seminaristas, como também busca em livros traduzidos de Frades 

que estiveram presentes no Seminário na época da construção. Após a pesquisa, foi 

constatado que o método construtivo empregado não foi motivo para que a obra não 

fosse concluída. De fato o processo foi demorado, em decorrência de vários fatores, 

como mão de obra não qualificada, material novo e a dificuldade financeira dos Freis 

Carmelitas. 

Palavras-chave: Construção; Seminário; Tijolo. 

 

THE BRICK SEMINARY: CHOOSE OF MATERIALS AND CHALLENGES 

FOR    USING THEM 

ABSTRACT 
 
This article present how was created first brick building in Paranavaí region. 

Objective was understanding challenges related with methods that was implemented 

to finish the building. It was based in interview with Carmelite Fathers, some ex 

monks also investigations in translated books from Priests that had been on building 

during construction. After research, it was verified that constructive method adopted 

wouldn’t be the reason for preventing finishing the building. The whole construction 

process toke a while due to a lot of factors as: unskilled labor, new type of material 

and financial challenges from Carmelite Fathers.   

Keywords:Brik;Construction;Seminary
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INTRODUÇÃO 

 

   O Seminário Imaculada conceição, foi construído nas décadas de 50 e 60, 

pelos freis Carmelitas que vieram à região sul do Brasil consolidar uma nova ordem. 

Mesmo em meio a grandes dificuldades, o projeto foi devidamente finalizado e 

permanece até hoje no distrito de Graciosa, pertencente a cidade de Paranavaí-PR. 

  O título ‘’ seminário de tijolos ‘’ tem como papel ressaltar o material escolhido 

para a edificação do prédio, afim de expor o objetivo central deste trabalho, sendo 

este a construção de um seminário de tijolos em meio a mata virgem, em terras 

recém colonizadas, onde a principal matéria prima para as obras era a madeira.  

O artigo foi estruturado na seguinte forma, no primeiro tópico “Levantamento 

Histórico e iconográfico’’ de maneira geral, contextualiza o leitor sobre a região 

retratada, quando os Freis se estabeleceram, quem eram os moradores da área e 

suas culturas. No tópico seguinte ‘’ A ordem Carmelita “de maneira breve, mostra o 

surgimento da ordem, a vinda dos Frades ao Brasil e a região novíssima do Estado 

do Paraná, abordando sobre seus principais símbolos e fundamentos do Carmelo. 

Na ‘’ Arquitetura do Seminário’’, volta-se totalmente ao edifício que será explanado, 

com uma sucinta análise e comparação com outro seminário e uma exposição do 

projeto inicial da obra, com quantidade de cômodos, como foi desenvolvido, quem foi 

o mentor do projeto, a principal intervenção já feita, com plantas esquemáticas para 

que fique claro o entendimento do complexo. Por último, no tópico “Construção” o 

objetivo do trabalho é abordado, esclarecendo as dificuldades encontradas, como foi 

de fato edificado o seminário, quem foram os operários, como fizeram para que a 

primeira construção de tijolos tornar-se real. 

  A intenção deste artigo, seguindo essa estruturação, é primeiramente fazer o 

leitor compreender um pouco da ordem do Carmo, vinculado com a apresentação do 

projeto do Seminário da Graciosa, perceber que o complexo arquitetônico não é só 

mais uma construção para ser utilizada, ela carrega história, antes, durante e depois 

da implantação da pedra fundamental. 
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO E ICONOGRÁFICO 

 

O norte do Estado do Paraná é a região mais nova de todo o estado, a sua 

colonização deu-se pelo crescimento industrial das grandes cidades e a 

necessidade de buscar outras áreas e fontes de renda. 

A posse das terras devolutas de nossa região era do Estado, afim de chamar a 

população dos grandes centros para colonização, o mesmo deu a BRAVIACO ou 

“fazendas Brasileiras (Empresa imobiliária responsável pelo crescimento 

populacional na região do norte novíssimo do Estado do PR na década de 1920), a 

responsabilidade de lotear toda a região. Porém a empresa não cumpre com o 

contrato e as terras ficam abandonadas. No livro “História e memória de Paranavaí 

“o autor relata: “Os diretores desapareceram um após o outro e os colonos ficaram 

abandonados. A maioria saiu do local para não ficar na miséria” (GOEVERT,1992, 

p.40). 

Em 1940, Manoel Ribas possibilitou uma nova colonização da área, doando 

quatro mil alqueires de terras e batizando a mesma com o nome de Paranavaí 

(nome dado pelos pioneiros em função dos rios Ivaí e Paraná). Já em 14 de 

dezembro de 1952 Paranavaí recebe o título de comarca, que até então era 

pertencente a Mandaguari. Só em 14 de dezembro de 1953 é reconhecido 

oficialmente pelo Estado do Paraná, afim conquistar assim sua autonomia como 

comarca. 

Frei Ulrico Goevert O.Carmo, alemão de origem, recebeu a incumbência de vir ao 

Brasil em 1936. No dia primeiro de março do mesmo ano, Goevert chega a Província 

Pernambucana, onde iniciou seu trabalho de noviço dando aula de Latim, mais tarde 

em 1940 foi mandado para o convento de Recife. No dia 26 de Agosto de 1951, Frei 

Ulrico embarca para a missão que havia sido concebida, procurar terras na região 

sul do pais onde ainda não existia convento Carmelita, com sua chegada a São 

Paulo a orientação de Frei Jerônimo Van Hinthem (Alemão, vivo e residente do 

Seminário Imaculada Conceição da Graciosa) foi conversar com o Bispo de 

Jacarezinho, Dom Geraldo de Proença Sigaud SVD, no Estado do Paraná. 
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 Goevert recebe ordens do então bispo, para iniciar seu trabalho em Paranavaí. 

Após uma reflexão ele me disse: ‘eu tenho ainda uma paróquia, que é a maior da 

minha diocese, terra nova onde tudo ainda precisa ser organizado. E esta tem uma 

superfície de 12.000 km², chama-se Paranavaí’ ‘’ (GOEVERT,1992, p.12), ainda no 

livro Frei Ulrico relata “Decidi rapidamente e respondi ao meu novo bispo ‘Então é 

esta que eu quero e por amor a nossa Ordem eu peço para o senhor me entregá-la’ 

“(GOEVERT,1992, p.12). 

Frei Ulrico Goevert chegou a Paranavaí no dia 12 de Setembro de 1951.Como 

morador e pároco da comunidade estava Padre João Guerra (havia chegado ao 

local no dia 27 de setembro de 1944, com ajuda construiu uma pequena cabaninha 

de madeira e uma casa) que auxiliou o novo Frei a se estabelecer na cidade. Em 

1952 os Freis, com a contribuição do Provincial P.Jacobus Beck, chegaram a um 

vilarejo distante 18 km de Paranavaí, que já há cinco anos era chamado de 

Graciosa. No ano seguinte, Frei Boaventura chegou à sede da Comarca, para então 

dar andamento nos trabalhos do novo espaço, onde seria construído o Seminário 

Imaculada Conceição ou como os moradores chamavam “Seminário da mata 

virgem”. 

 

 Moradores da área em destaque e suas culturas 

 

A população do distrito de Graciosa foi formada basicamente por imigrantes 

alemães que saíram do Estado de Santa Catarina à procura de terras para 

desenvolver o plantio de café. 

 

Durante a sua primeira viagem ao Brasil em fevereiro de 1952, o 

provincial da época, P. Jacobus Beck, teve uma agradável surpresa numa 

das capelas de Paranavaí ele foi saudado em língua Alemã por pessoas 

loiras e de estatura alta. Graciosa, assim se chamava e se chama o vilarejo 

distante 18km de Paranavaí, já existia há 5 anos. Trata-se de uma colônia 

de brasileiros de origem alemã oriundos do Estado de Santa Catarina. Seus 

antepassados emigraram há mais de 100 anos de Westfália e em parte 

também da região de Hunsruck para o Brasil (KNOBLAUCH,1976, p.15). 
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Os primeiros colonizadores chegaram com dificuldades de acesso por causa da 

mata. Na região novíssima do estado no ano de 1944, quando o governo autorizou 

as medições e vendas de lotes de terra na Gleba 2.  

A família Selhorst, segundo Bogoni (2014) foi quem ergueu na colônia o primeiro 

cruzeiro1, como se declarasse dessa forma a fundação do distrito em 1945. A 

colônia dos Catarinenses só recebeu esse nome anos mais tarde, quando a 

população, por unanimidade, votou para a padroeira daquela localidade ser Nossa 

Senhora das Graças e assim dar o nome à colônia, porém o engenheiro que loteou 

as terras, Dr. Eduardo, de origem russa, sugeriu Graciosa. E assim é até hoje’’. 

(Bogoni,2014). 

Em relação a cultura, é sábio citar as palavras de Frei Joaquim Knoblauch “Além 

da peculiar coragem, eles trouxeram de Santa Catarina duas coisas importantes: a 

verdadeira fé católica e a língua Alemã.” (KNOBLAUCH,1976, p.15). Hoje mesmo 

com a cultura mais dissolvida e misturada com os imigrantes, italianos, japoneses e 

nordestino que também se apropriaram da gleba 2, é forte a característica Alemã em 

Graciosa, tanto de aparência quanto em relação a cultura.  Os Selhorst mantêm todo 

ano uma tradicional festa que reúne toda a família, a “Schiroffada”. Em entrevista 

Luiz Filipe da Cruz (ex seminarista do Carmelo) detalha mais os acontecimentos da 

festa; 

 

A “Schiroffada” propriamente dita inicia-se com a celebração de uma 

Missa Católica, celebração religiosa normalmente oficiada por um padre, ou 

pelos padres, da família Schiroff, pois, haja vista que entre os Schiroff’s há 

uma porção de religiosos e religiosas. Após uma celebração religiosa que 

inicia oficialmente o magistral encontro da família Schiroff, segue a festa. 

Uma festa permeada por um grande churrasco, acompanhado da já citada 

culinária germânica – catarinense: “guimis’, uma iguaria que é a deliciosa 

mistura de um creme de trigo, temperado por algumas ervas, com batatas 

amassadas e um pouco de carne suína refogada, sopa de ovos, que pode 

ser ingerida como o prato de entrada do grande banquete. A bebida é um 

dos elementos germânicos/alemães mais eloquentes que existe, bebe-se 

                                            
1 Grande Cruz, normalmente de madeira, enfincado em algum lugar da Cidade para ser 

estabelecida como marco. 
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muita cerveja que dura por uma noite inteira de conversas, baile – dança, 

tradicional ou popular, e jogos de cartas. (CRUZ,2019) 

 

   Outras comemorações ocorrem, como a tradicional festa no bosque do Seminário 

Nossa Senhora das Graças, sendo está um importante ponto de encontro de toda a 

população de Graciosa e cidades vizinhas. Como destaque, Graciosa mantém o 

grupo musical mais popular, o Herança e o Grupo de Folclórico que preserva a 

tradição Alemã.   

 

Terreno cedido 

 

Um dos pedidos do povo da Colônia de Alemão para os freis Carmelitas, foi um 

Padre que falasse a língua deles que morasse em Graciosa, assim um trato foi feito; 

“Se o Senhor nos enviar um Padre Alemão, daremos o terreno para um seminário e 

além disso prometemos ajudar na construção do mesmo” (KNOBLAUCH,1976, 

p.15). Dado as condições o acordo foi firmado. 

Quinze alqueires de terras foram doados, os nomes dos doadores são estes: 

Gregório Selhorst (5 alqueires), João Eising (4 alqueires), Clemente Selhorst (2 

alqueires), Leopoldo Meurer (2 alqueires), Huberto Selhorst (1 alqueires), e Aloisio 

Selhorst (1 alqueires) - (“Os 25 anos do Carmelitas Alemães no Brasil” -

KNOBLAUCH-1976 p.16). Frei Ulrico Goevert(1992) relata que as terras doadas 

estavam espalhadas e que foi necessário trocas para que o terreno se unificasse. 

                                         Figura 01 –Localização do terreno  

                                   Fonte:Google mapas                                               



8 
 

 

Localizado na PR 218 (Rodovia Heitor de Alencar Furtado) sentido Amaporã, o 

terreno (Figura 01) está em uma região alta comparada a Graciosa, nele se encontra 

uma densa mata, com nascente de rio que abastece o ribeirão 22. No entorno do 

terreno estão situadas grandes indústrias como a Yoki2 e a Indemil3 e empresas 

locais como a Marquesfund4, assim como grandes fazendas e pequenos sítios que 

trabalham com agropecuária ou plantio e venda de mandioca. 

                                          

A ORDEM CARMELITA 

 

A Ordem Carmelitana teve sua origem com Profeta Elias no Monte Carmelo, na 

Palestina, que se eleva entre os confins da Galileia e Samaria no século XII. 

Na bíblia sagrada o mentor da Ordem é citado no Antigo Testamento (1 REIS 

18, ver-19) “Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no 

monte Carmelo. E traga os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os 

quatrocentos profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel ‘’. em outras 

palavras Elias desmascara os profetas de Baal, no entanto seguindo a passagem 

bíblica o profeta do Senhor é perseguido por outros, eis que a sagrada escritura 

relata o ápice de Elias (1REIS 19,11-12): 

Aconteceu um furacão que de tão violento rachava as montanhas e 

quebrava as rochas diante de Javé. No entanto, Javé não estava no 

furacão. Depois do furacão, houve um terremoto. Javé porém não estava no 

terremoto. Depois do terremoto, apareceu fogo, e Javé não estava no fogo. 

Depois do fogo, ouviu-se uma brisa suave. 

 

Saggi (2017, p.1) diz que no monte Carmelo os seguidores de Elias 

construíram uma capela e a dedicaram a Maria, Mãe de Jesus. Saggi (2017, p.1) 

                                            
2 A Yoki foi fundada a década de 80, desde de 2012 a empresa faz parte do grupo General 

Mills, multinacional e a quinta maior empresa de alimentos do mundo. Em Graciosa(Paranavaí-PR) a 
Yoki recebe a mandioca dos agricultores e a transforma em farinha. 

3 Fundada em 1984, a INDEMIL produz derivados de mandioca e os fornece para outras 
empresas.  

4 Marquesfund foi implantada em Graciosa em 1994. A empresa vende equipamentos para o 
cultivo da mandioca. 
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complementa que, mais tarde com a perseguição dos Judeus a Ordem do Monte 

Carmelo ali estabelecida foi dissolvida para o Ocidente. 

“Em 1247 o Papa Inocêncio IV adaptou a Regra de Santo Alberto às novas 

situações dos Carmelitas no Ocidente e a aprovou definitivamente.’’ 

(DECALOGO...,2007, p1), a ordem O.Carmo em 1251 passa a ter seu primeiro 

representante após Elias, sendo este, Simão Stock. Segundo Adalgisa Arantes 

Campos (2011, p. 55 apud LEONARDINI; BORDA 1996, p.235) ‘’ Simão Stock que 

viveu seis anos na Terra Santa. Nela, em 15 de julho de 1251, foi agraciado com 

uma visão na qual recebeu o escapulário de Nossa Senhora juntamente com a 

recomendação de que o uso desse objeto livraria a alma dos devotos das penas do 

Inferno e até mesmo daquelas do Purgatório.” 

No Brasil, os carmelitas estão presentes desde 1580 na região norte e 

nordeste, a ordem no nosso país foi fruto das missões Jesuítas a fim de catequizar 

os povos que aqui vivia. A missão do Carmelo é “Promover a fraternidade orante e 

profética, defendendo a vida e servindo o povo de Deus, inspirados em Jesus Cristo 

e no Carisma Carmelitano". 

No estado São Paulo no município de Tamanduá (hoje chama-se município de 

Balsa Nova), a ordem Carmelitana permaneceu até a metade do século XIX. No 

Paraná segundo (HISTORIA...,2016, p1) a presença do Carmelo deu-se em 1709. 

Estiveram presentes no município de Castro, entre 1751-70.Já no século XX fizeram 

duas novas tentativas em terras paranaenses: Paranaguá (1915-19) e Curitiba, na 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo do bairro Boqueirão (1954-59). Na cidade de 

Paranavaí o Carmelo se institui com a chegada do missionário carmelita alemão Frei 

Ulrico (citado várias vezes no tópico: levantamento histórico e iconográfico). 

     Em seus relatos no livro “Histórias e memórias de Paranavaí” Frei Ulrico diz:” 

Pedi ao provincial para primeiramente me levar à igreja. Sem me dar resposta, parou 

diante de uma casa de madeira, sem telhado e com uma pequena torre: ‘Esta é a 

igreja’ ‘’ (GOEVERT,1992, p.14). Grandes foram os trabalhos que Frei Ulrico Goevert 

desenvolveu na Paroquia Nossa Senhora do Carmo de Paranavaí, como firmamento 

de que esta cidade seria um grande passo para a ordem do Profeta Elias do Monte 

Carmelo, vê-se necessário citar uma das passagens mais simbólicas do livro de 

Ulrico: “No dia 12 de Setembro de 1951 a luz do Santíssimo foi acesa, eu estava 
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completamente sozinho na igreja e ali meu amigo no tabernáculo e lhe prometi : 

‘Salvador, enquanto os Carmelitas estiverem aqui, esta luzinha nunca se apagará’ ‘’. 

(GOEVERT,1992, p.18). 

 

Símbolos 

 

O primeiro grande símbolo dos Carmelitas em Paranavaí, foi o grande Cruzeiro 

de madeira “Nesta época os colonos também ergueram a primeira grande cruz de 

madeira no lugar onde hoje está a rodoviária.’’ (GOEVERT,1992, p.41). 

Voltando-se mais a ordem do Carmo, pode-se citar como grandes símbolos 

litúrgicos; as vestes e o brasão. A vestimenta dos Carmelitanos constitui de um 

hábito5 marrom (Figura 02), encimado pelo Escapulário de Nossa Senhora do Carmo 

e por vezes com uma capa amarela por cima, estas vestes são uma das mais 

antigas da história das Ordens, remontando a aparição da Virgem Maria no Monte 

Carmelo. Essa ordem é a primeira Ordem a ter Nossa Senhora como sua padroeira 

por excelência, daí sua relação direta com o Escapulário (MARINHO,2012, p.1). 

O brasão (Figura 03) da ordem está representado com o monte Carmelo ao 

fundo em marrom, como recordação de Nossa Senhora do Carmo. As três estrelas 

simbolizam os fundadores, a estrela isolada :A virgem do Carmo, e as outras duas 

os profetas Elias e Eliseu. Nas laterais pode ocorrer a presença de serafins 

sustentando escapulários, e no arremate a coroa de Nossa Senhora. (CAMPOS, 

2011, p. 57 apud LEONARDINI; BORDA 1996, p.50-51) 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Hábito é o nome que se dá à determinadas vestes de ordens monásticas, que variam de 

acordo com a Ordem. (MARINHO,2012). 
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    Figura 02 –Freis Carmelitas com suas vestes             Figura 03 –Brasão do Carmelo  

    Fonte:Google                                                                Fonte:Google 

 

 

 

 Crenças 

 

Assim como profeta Elias no monte Carmelo, os Freis da Ordem Carmelita 

voltam-se para uma vida baseada de Oração e Penitência. O Carisma desta família 

religiosa é fundamentado em três pontos principais: (TORRES O.CARMO,2007) 

1. Experiência com Deus: O Carmelita busca Deus, quer aproximar-se 

d'Ele e vivê-Lo. A oração é o fundamental neste caminho de 

espiritualidade, alimentado pela Palavra de Deus e pela Eucaristia. 

2. Fraternidade: A experiência da presença de Deus abre-nos e lança-nos 

para os irmãos. O Carmelita é chamado a viver uma intensa vida de 

fraternidade, compartilhando com simplicidade e austeridade o que tem 

e o que é. 

3. Serviço: O lugar do Carmelita é estar no meio do povo, especialmente 

dos pobres e excluídos, caminhando com ele em vista da libertação 

integral. 

Para seguir a vida vocacionada de Frei Carmelita, segundo Torres O.Carmo 

(2007), é necessário seguir um documento da ordem, Ratiio Studiorum 

Carmelitarum(RIVC)6, os jovens passam por um processo de formação, que é 

contido de três partes, onde a primeira está elencada em três capítulos. O primeiro, 

                                            
6  É o documento básico para a formação da Ordem. A primeira RIVC publicada, foi em 1988. 

No entanto, a publicação das novas Constituições da Ordem (1995) e de alguns documentos 

importantes da Igreja sobre a vida religiosa tornaram necessária a revisão da RIVC, assim o novo 
texto foi aprovado pelo Prior Geral com o seu Conselho em 25 de Março de 2000. (TORRES 
O.CARMO,2007) 
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“Chamados ao seguimento de Cristo”, esse contém os princípios teológicos e 

pedagógicos que devem servir de base à nossa formação. O segundo capítulo, 

“Chamados à vida carmelita”, no qual é apresentado o carisma da Ordem do Carmo 

e o terceiro capítulo fala dos “Actores e mediadores da formação”. Na segunda parte 

da formação os jovens noviços, voltam-se “para o ministério vocacional, o pré-

noviciado7, o noviciado8, o período da profissão temporal, a formação para o serviço 

e a formação permanente. “(TORRES O.CARMO,2007). Por fim na terceira parte, 

Torres O.Carmo conclui, “Programa de estudos carmelitas” com a finalidade de 

garantir que todos os Carmelitas na formação inicial, em qualquer parte da Ordem, 

recebam os elementos básicos de uma boa formação carmelitana. Após concluir o 

noviciado, os mesmo fazem os três votos na celebração de Profissão Religiosa 

(obediência, castidade e pobreza), afim de redefinir a vida em todas as suas 

dimensões. Em síntese pode ser explicado da seguinte forma: 

Obediência: É compromisso de viver em obediência a Jesus Cristo, de maneira ideal 

dentro de sua comunidade.  

Castidade: Significa viver o amor em plenitude, em disponibilidade total a Deus. 

Pobreza: É viver como pobre do próprio trabalho ou da esmola recebida como 

retribuição pelo anúncio do evangelho e não se sentir proprietário de nada. 

O propósito desta vida missionária é viver em perfeita harmonia com Jesus 

Cristo, afim de servi-lo fielmente com coração puro e de livre consciência, imitando 

os modelos da Virgem Maria e do Profeta Elias. (TORRES O.CARMO,2007). 

 

ARQUITETURA DO SEMINÁRIO 

 

  Nos tópicos acima foi abordado, para que se contextualizasse melhor, um 

pouco da história da região de Paranavaí e a Ordem do Carmo. Com o propósito de 

demonstrar que o Seminário Imaculada Conceição da Graciosa, além de um espaço 

                                            
7 É o processo de crescimento do candidato em duas dimensões de maturidade humana, 

afetiva e espiritual, para que a comunidade formativa verifique suas motivações, bem como a aptidão 
religiosa. (DIRETÓRIO...,2013, p21)  

8 O noviciado, com o qual se começa a vida no instituto, destina-se a que os noviços conheçam 
melhor a vocação divina, a vocação própria do instituto. (JOÃO PAULO II,1983, p299) 
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Arquitetônico, é um monumento histórico para os moradores e de extrema 

importância para os seus religiosos. Para que todas as informações se 

complementem, neste tópico será apresentada uma análise do Convento do Carmo 

na região Nordeste afim de ser comparada ao seminário da Graciosa, para que as 

diferenças em relação a arquitetura seja exposta. O Convento do Carmo de São 

Cristovão-SE é datado de 1699, seus traços arquitetônicos nos remetem ao estilo 

rococó, sem muita ornamentação do gótico de algumas igrejas do nordeste do 

Brasil. O complexo arquitetônico tem o formato (planta ou vista área) de um prisma 

retangular algumas subtrações no centro, formando o claustro (figura 04), no qual o 

seminário fecha-se para o exterior e abre-se interiormente com um grande pátio 

central (Figura 05). A arquitetura de convento, possui janelas externas retangulares 

com ombreiras sem ornamentos, internamente a construção possui um vasto 

corredor circundado por arcos, estes por sua vez são sustentados por colunas 

em cantaria9, como explica Tito Garcez(2012). No andar térreo existem quatro salas 

e outras dependências para hospedaria, a parte superior possui janelas também 

com ombreiras lisas e vedação em folhas lisas sendo estas das celas (suítes)dos 

frades. (TITO GARCEZ,2012). 

Figura 04 –Vista aérea do Convento São Cristóvão     Figura 05 –Vista pátio central e aberturas 

Fonte:Google                                                                Fonte:Google                                                              

 

             O seminário Imaculada Conceição contém algumas características vinda das 

construções dos conventos do Nordeste. Ao analisar a planta do seminário de 

                                            
9  A cantaria define o ofício de entalhar pedras com alto grau de dureza. Esta técnica foi muito 

utilizado em construções no Século XIX em várias cidades brasileiras. (CRSTOFARO,2014) 
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Graciosa é possível notar um complexo que se fecha no entorno, porém 

parcialmente, sua planta em “U” (figura 06) não é totalmente circundada por 

construção de dois pavimentos com uso. Ela abre-se ao gramado e ao bosque. 

Assim como em São Cristóvão, tudo se volta para um grande corredor e este ao 

grande pátio central. 

 Construído em meados de 1900, dentro do modernismo Brasileiro, o 

Seminário não detém de ornamentação na fachada, nem arcos em seus corredores, 

tem forma lisa e simples, edificado para ser basicamente usual.  

              Figura 06 –Vista do pátio central  

      Fonte: Foto retirada in loco(2017)                                                              

 

Projeto inicial 

 

De forma mais organizada, este sub-tópico será dividido “projeto inicial’’ em 

três partes para que a explicação fique didática em decorrência do tempo.  

Como relatado no livro “Os 25 anos dos Carmelitas da província Germaniae 

superrioris no Brasil ‘’ por Frei Joaquim Knoblauch (1976, p.16), precisamente no dia 

08 de dezembro de 1953, foi colocada a pedra fundamental. Em entrevista com Frei 

Wilmar Santin (2018) o mesmo explicou que na primeira parte da construção, um 

único bloco de dois pavimentos foi erguido, neste constava uma grande sala de 

estudo no térreo. 

No primeiro pavimento a distribuição do espaço dava-se da seguinte forma; 

Banheiro comum para todos os Freis, 4 grandes quartos onde caberia 15 camas de 
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solteiro, dois quartos menores; um para 3 pessoas e o segundo para uma pessoa10, 

ainda neste pavimento encontrava-se uma pequena enfermaria, como pode ser visto 

na planta cronológica das figura 07 e 08. 

                                           

                                     

 

Figura 07 –Primeiro parte construído 1953            Figura 08–Segunda parte construída 1953 

Fonte: Entrevista Santin(2018)                               Fonte: Entrevista Santin(2018)                              

 

Concomitante a construção deste primeiro complexo, iniciou-se a segunda 

parte do seminário devido à necessidade dos noviços. Contudo, foi edificado um 

único espaço com refeitório, cozinha e despensa, vale ressaltar que estas duas 

primeiras partes não tinham um projeto fundamental, como disse Santin em 

entrevista (2018), o que leva a pensar que a elaboração partiu de Frei Boaventura, 

Frei designado pelo Provincial Jacobus Beck para morar na Graciosa, levando em 

consideração apenas a carência do momento. 

Em 1955 a construção estava pronta em parte, Frei Ulrico diz: “falta muito 

ainda, tanto no acabamento interno como no mobiliário’’ (GOEVERT,1992, p.59), no 

entanto neste mesmo período o Seminário deu abertura para iniciar ali uma escola 

para as crianças da Vila da Graciosa como também dos sítios vizinhos, apenas no 

início do ano de 1959 a escola abre as portas para os alunos internos. Desta forma o 

número de seminaristas e estudantes crescia ano a ano. Frei Joaquim Knoblauch 

(1976, p.16) coloca: “por isso após se conversar com a direção da província decidiu-

se no Comissariado por uma ampliação do seminário”, portanto em 1962 foi 

                                            
10 Na entrevista Santin exprime que este quarto era utilizado pelo Professor. (SANTIN.O 

CARMO,2017) 
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contratado um escritório de Arquitetura (Kogl-szlagi) Alemão para desenvolver o 

projeto, agora com a ajuda da província-mãe da Alemanha, na primavera do mesmo 

ano deu-se início a obra da terceira parte. 

O novo pavilhão de dois pavimentos uniu-se ao já construído, foi distribuído da 

seguinte forma, no térreo: diretoria, secretaria, administração, banheiro e 4 salas de 

1º a 4º ano. No andar de cima o arquiteto separou o espaço de forma que todo o 

primeiro pavimento favorecesse os Freis, neste estavam: 8 suítes, uma copa, sala 

administrativa, sala de estudos, capela e biblioteca. Todas as portas do térreo deste 

pavimento, assim como da primeira parte edificada, abrem-se para uma enorme 

varanda que circunda o formato “U” do edifício, com vista direta para o pátio central. 

(Também exposto no desenho esquemático das figuras 09). O Seminário Imaculada 

Conceição do Padres Carmelitas ficou oficialmente pronto no dia 08 de dezembro de 

1963 [...] e foi benzida pelo Comissário Frei Alberto Forst’’ (KNOBLAUCH,1976, 

p.17). 

 

          Figura 09 –Terceira parte construído 1962                      

Fonte: Entrevista Santin(2018)       

                          

Nos últimos anos da década de 60 a diminuição de alunos no seminário foi 

considerável, já em 1971 a escola para de funcionar, o espaço ainda ficou sendo 

utilizado pelos estudantes que seguiram a vida religiosa consagrada. Em 1976,31 

Seminaristas permaneciam no local, este grupo, era chamado por Frei Joaquim 

Knoblauch (1976, p.18) de “vocação tardia”, ali eles estudavam à noite, e durante o 
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dia trabalhavam na chácara. Desta forma o complexo foi perdendo moradores a 

medida que o número de frades se dissolvia. 

Knoblauch termina o seu relato no capitulo quatro do seu livro da seguinte 

forma: “Financeiramente o seminário sozinho nunca pode se manter. Sempre foi 

ajudado pelo Comissariado e respetivamente pela província-mãe. Olhando de 

maneira global o futuro do seminário não parece dos melhores, mas há sombra de 

esperança.” (1976, p.18). 

 

Espaços em meio a mata virgem 

 

      Dentro dos 15 alqueires do Seminário Imaculada Conceição, uma grande 

parcela de terras é destinada a preservação da mata virgem. Incorporado a este 

bosque, os Freis, para usufruírem da paz trazida pela natureza, edificaram um 

pequeno barracão de madeira, onde acontecem momentos de recreação e 

celebrações com quantidade de público maior. Adentrando a mata, encontrava-se 

uma pequena capela de duas águas, com imagem de nossa Senhora da Conceição. 

Formando um semicírculo à frente ficavam dispostos pequenos tocos de madeira 

(figura 10 e 11) para que os Noviços se sentassem e fizessem o seu momento de 

reflexão e oração.  

 

 

Figura 10–Capela do bosque                                                       Figura 11 –Capela do bosque 

Fonte:Flickr Wilmar Santin(2008)                                                 Fonte: Flickr Wilmar Santin(2008)  
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  Na parte de baixo do bosque, próximo ao antigo campo de futebol, encontra-se 

uma Ermida11 (Figura 12), este pequeno espaço de aproximadamente 4m², de 

pequenas aberturas e pé direito baixo, era destinado aos Freis que necessitassem 

de um momento penitencial maior, retirando-se do Seminário. 

                                                        Figura 12–Ermida 

                                              Fonte :Foto retirada in loco(2019) 

Assim como descreveu Frei Ulrico Goevert O. Carmo “Felizmente, há no 

terreno uma mina que garante o abastecimento de água. Futuramente pensa-se em 

utilizá-la para irrigação e represa para banho” (GOEVERT,1992, p.58). Nesta 

nascente foi feito uma barreira para a construção de uma queda d’água, com o 

propósito de instalar um roldão de água, posteriormente ficou apenas uma bica 

(figura 13). No ambiente da mina, vê-se vestígios de placas com dizeres de santos e 

caminhos desenhados. Logo, é possível deduzir que assim como as outras 

edificações contidas na mata virgem, este local era voltado para a meditação e 

contemplação. 

                                                            

 

 

 

 

 

                                            
11Capela ou pequena casa, morada de alguém em clausura, isto é “Lugar que se encontra 

constantemente fechado’’ ou então,’’ Modo de vida dedicado ao recolhimento; reclusão” (CRUZ, 
2019.DICIO,2009). 
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                                               Figura 12–Bica d’água 

                                     Fonte :Foto retirada in loco(2019) 

 

Intervenções para adaptação aos novos usos  

 

O complexo arquitetônico em seu período pós decadência, em decorrência 

quantidade de Freis que passavam por lá, foi sendo alterado para novos usos, 

pequenas reformas foram feitas, como pintura ou reparos técnicos. Por volta do ano 

de 2014-2015, a edificação começou a sediar os Acampamentos para jovens e 

adultos do Santuário Nossa Senhora do Carmo de Paranavaí, neste contexto o 

prédio passa por grandes intervenções não documentadas. 

 As modificações foram realizadas em diversos ambientes a saber: refeitório 

dos Freis, foi ampliado e fechado em alvenaria, na cozinha foi alterado o piso como 

também feitas novas aberturas, os banheiros do pavilhão de baixo também foram 

ampliados para aumentar a sua capacidade, tanto o feminino quanto o masculino. 

      No primeiro andar a grande remodelagem está na capela (Figura 14 e 15), esta 

foi ampliada, somado à antiga varanda que ficava em sua lateral esquerda como 

também o teto todo em madeira retirado. 
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     Figura 14–Capela (antes)                                                     Figura 15 –Capela (depois) 

     Fonte:Flickr Wilmar Santin(2008)                                         Fonte: Foto retirada in loco(2018)  

 

As alterações de uso eram temporais, isto é, variavam de acordo com a 

necessidade de cada acampamento, sendo assim a sala de estudo no pavimento 

térreo ora servia de enfermaria ora era utilizada como dormitório. 

Para que sirva de amparo, serão apresentadas duas referências que não 

julgam as intervenções. Ocorridas, a primeira de uma carta patrimonial e a segunda 

de uma teoria do restauro. 

A Carta de Atenas de 1931, diz: “As contribuições de todas as épocas para a 

construção de um monumento devem ser respeitadas, não devendo considerar-se a 

unidade do estilo como o objetivo a alcançar no curso de uma restauração’’. De 

encontro com esta informação está Cesare Brandi em sua obra ‘’ Teoria da 

Restauração” (1963), na qual afirma que a restauração para apresentar uma 

operação legitima não deverá presumir nem o tempo como reversível, nem a 

abolição da história. Desta forma, é valido considerar o todo, até o presente 

momento da obra arquitetônica. 

 

 

A CONSTRUÇÃO 

 

A obra do Seminário Imaculada Conceição dos Padres Carmelitas da Graciosa 

inicia-se no ano de 1953 no dia da implantação da pedra fundamental. Para 
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arrecadar fundos para a construção do seminário, foi realizado algumas festas, 

Goevert (1992, p59) cita em seu livro a principal: A festa da benção da pedra 

fundamental em 1953 (início da construção, como está relatado no subtópico 

“Projeto inicial’’). Goevert menciona que em cada festividade havia uma 

“brincadeira’’ que servia de chamariz para os convidados contribuírem com as 

finanças, a maior atração da festa da pedra fundamental foi a brincadeira do martelo. 

 

Havia 4 martelos, sendo um dourado, outro prateado, o terceiro de ferro 

e o ultimo de madeira. Uma batida com o martelo dourado custava 500 

cruzeiros, com o martelo prateado 200, com o martelo de ferro 100 e 

com de madeira 50 cruzeiros. O povo ficou muito entusiasmado. E por 

causa da boa finalidade da promoção um ou outro “martelou’’ neste dia 

até seu último centavo. (GOEVERT,1992, p.59) 

 

As famílias da comunidade de Graciosa se colocaram à disposição da 

construção da primeira parte, para trabalhar alguns dias por mês de graça em 

mutirão (Figura 16). Desta forma Frei Boaventura (vindo da Alemanha para se 

estabelecer em Graciosa), o mentor da construção, dividiu os operários em vários 

grupos de serviço (GOEVERT,1992, p.59), a área de mata nativa então foi 

preparada para obra e para facilitar a circulação dos operários. Em entrevista com 

Wilmar Santin (2018), este esclarece que as demais partes do seminário foram 

construídas por operários contratados para que seguissem o projeto dos arquitetos 

Kogl-Szlagi que projetaram a segunda parte em 1962 (assim como mencionado no 

subtópico “Projeto inicial”). 
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                                   Figura 16–Construção da primeira parte em mutirão                                                                  

                         Fonte:Flickr Wilmar Santin(2008)                               

 

Método construtivo  

 

Frei Joaquim Knoblauch (1976, p.16) explica que mesmo não tendo em 

Graciosa nem em Paranavaí casas construídas de tijolos, Boaventura solicitou que a 

obra deveria ser construído em alvenaria convencional, isto é, conjunto de tijolos, 

blocos ou peças sobrepostas coladas por uma argamassa (cimento, areia, brita e 

cal), formando um elemento vertical (PEREIRA,2019). Portanto houve a 

necessidade da busca destes materiais.  

Como solução para os blocos cerâmicos, foi implantada por João Brunig em 

1952 uma olaria, esta foi fornecedora dos 100 mil tijolos para a construção da 

primeira parte da edificação (GOEVERT,1992, p.59). O cal e o cimento eram muito 

caros naquela época em Paranavaí, o dinheiro arrecadado pelas festas não era o 

suficiente. Knoblauch (1976, p.16) conta que a saída encontrada para levantar 

fundos, foi a venda da madeira retirada do terreno do Seminário, adquirindo na 

cidade de Curitiba os dois materiais que faltavam. 

Se fosse possível pagar com madeira... Mas quem em Paranavaí queria 

madeira? O que se fez? Algumas vezes carregou-se sem rodeios um 

caminhão com preciosa madeira do mato do seminário e foi-se com a 

carga até Curitiba. Eram 500 km de estrada de chão! Em Curitiba se 

comprava cimento e cal com o dinheiro da venda da madeira e então 

retornava. Uma semelhante viagem, que nunca se fazia sem aventura e 

incidentes, durava pelo menos 7 dias. (KNOBLAUCH 1976, p.16) 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a região novíssima do norte do estado do Paraná, recém 

habitada, cresceu com o auxílio do café e de outras especiarias. Porém também 

devemos dar o mérito pelo fomento desta região, à vinda dos Freis Carmelitas e a 

possibilidade por eles atribuída, da construção da primeira obra em tijolos 

(Seminário da mata virgem), que colaborou não apenas nos aspectos religiosos, 

mas como fonte de outros recursos. 

A obra do seminário Imaculada Conceição, ainda que construída com muitas 

dificuldades, tais como o transporte do material e a compra destes, ofereceu 

inúmeras contribuições à colônia Alemã.  

Além disso, o uso da alvenaria trouxe à população um desafio: a utilização de 

um novo material, exigindo mais que a cooperação dos colonos, pois a mão de obra 

teve que ser especializada. 

Outro ponto positivo foi a construção da olaria de João Bruning, própria para a 

fabricação dos tijolos que foram empregados no complexo arquitetônico. 

Provavelmente, o proprietário tenha continuado a comercializar seus produtos para 

obras de novas casas e comércio em Graciosa e Paranavaí. Mais tarde com o 

seminário parcialmente pronto, este serviu de espaço para catequizar e alfabetizar a 

população da Colónia. 

Desde a implantação da pedra fundamental até hoje, o complexo arquitetônico 

abriga 66 anos de histórias, em seus tijolos estão gravadas as memórias de todos 

que contribuíram com sua construção, sejam as pessoas que doaram as terras, ou 

aqueles que doaram o seu trabalho braçal.  Por isso, esse local faz parte da história, 

sendo imprescindível o seu registro. 

É imperativo que ocorra no prédio um projeto de restauro e requalificação, 

assim como Cesare Brandi (1963) diz: a restauração deve partir da obra de arte (do 

prédio) e toda sua história, pois cada caso é um caso. 
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