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RESUMO 
 

Estudo sobre a retórica fúnebre de epitáfios, obituários e memoriais virtuais. 

Dentre as pesquisa sobre as atitudes diante da morte e dos mortos, há uma 

tendência a ligar essas práticas a um habitus religioso quando se trata de 

integrar o morto ao seu novo lugar social, manifestar o luto, a perda de um ente 

querido. Esta tese centrou-se no estudo dos gêneros textuais ligados ao 

discurso epidítico, como epitáfios, obituários e memoriais virtuais com o intuito 

de identificar e analisar, em uma perspectiva retórica e social, motivações, 

usos, ideologias e suas transformações textuais e discursivas em uma 

abordagem histórico-discursiva. A vertente teórico-metodológica adotada 

insere-se na perspectiva da Análise Retórica de Gêneros Textuais (Bazerman, 

Miller, Devitt, Bawarshi e Reiff, Keith e Lundberg, Frow) e na Análise Crítica do 

Discurso (Fairclough, Wodak, Reisigl, van Leeuwen, Kress). Outros suportes 

teóricos que apoiam a análise proposta nesta pesquisa foram a História das 

mentalidades e a Semiótica Social. A opção de análise desses gêneros se deu 

com base na hipótese da pesquisa: Os epitáfios e os obituários são práticas 

textuais e discursivas intensificadoras de certos papéis sociais e/ou de 

sentimentos e emoções ligados à perda de um ente querido, enquanto que os 

memoriais virtuais surgem como gêneros das práticas mortuárias influenciados 

pelas tecnologias disponíveis na web. A análise das estratégias discursivas, do 

conteúdo ou tópicos discursivos e dos meios linguísticos, empregados nos 

gêneros coletados em cemitérios, igrejas, jornais, livros de óbitos da Igreja 

Católica e sítios da web, aponta para a constatação das hipóteses, a saber: 

gêneros fúnebres como epitáfios e obituários intensificam a representação de 

certos papéis, assim como os memoriais virtuais surge como uma prática 

textual intensificadora da expressão do luto na web. 

 

Palavras-chave: retórica; epitáfio; obituário; memorial virtual. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This study intends to analyze the funeral rhetoric of epitaphs, obituaries and 

virtual memorials. In the research on people´s attitudes toward death and the 

dead, there is a tendency to relate those attitudes to a religious habitus when 

they refer either to the integration of the dead to their new social place or to the 

way mourning for the loss of loved ones is shown. Through the study of certain 

genres from and/or related to the epideictic discourse such as epitaphs, 

obituaries and memorial websites, we intend to identify and analyze 

motivations, uses, ideologies as well as the textual and the discursive 

transformations of those genres within a rhetorical, social, historical and 

discursive perspective. Our theoretical and methodological approach to the 

study is informed by the rhetorical perspective of genre analysis (Bazerman, 

Miller, Devitt, Bawarshi e Reiff, Keith e Lundberg, Frow among others), by the 

critical discourse analyses (Fairclough, Wodak, Reisigl, van Leeuwen, Kress 

among others), by the ‘histoire des mentalités’ as well as social semiotics. The 

analysis of such genres was based on the hypothesis that epitaphs and 

obituaries are textual and discursive practices that intensify certain social roles 

and /or certain feelings and emotions related to the loss of loved ones, whereas 

memorial websites are constituted as a genre within the context of death social 

practices influenced by new technologies available on the web. The analysis of 

the discursive strategies, the content or the discursive topics as well the 

linguistic means employed by those genres collected from cemeteries, 

churches, newspapers, obituary books of the Roman Catholic Church and 

websites reinforce our main hypotheses, that genres which are related to death 

practices such as epitaphs and obituaries intensify the representation of certain 

social roles, whereas memorial websites are taken as a textual/discursive 

practice used to show mourning on the web. 

 

Key words: rhetoric, epitaphs, obituary, virtual memorial 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

Estudio sobre la retórica fúnebre de epitafios, obituarios y memoriales virtuales. 

Entre las pesquisas a respecto de las actitudes delante de la muerte y de los 

muertos, hay una tendencia a ligar esas prácticas a un habitus religioso cuando 

se trata de integrar el muerto al su nuevo sitio social, manifestar el luto, la 

pérdida de un ser querido. Esta tesis se centró en el estudio de los géneros 

textuales ligados al discurso epidíctico, como epitafios, obituarios y memoriales 

virtuales con la intención de identificar y analizar, en una perspectiva retórica y 

social, motivaciones, usos, ideologías y sus transformaciones textuales y 

discursivas en un abordaje histórico-discursiva. La vertiente teórico-

metodológica adoptada se insiere en la perspectiva del Análisis Retórica de 

Géneros Textuales (Bazerman, Miller, Devitt, Bawarshi e Reiff, Keith e 

Lundberg, Frow) y en el Análisis Crítica del Discurso (Fairclough, Wodak, 

Reisigl, van Leeuwen, Kress). Otros suportes teórico que apoyan el análisis 

propuesta en esta pesquisa fueron la Historia de las mentalidades y la 

Semiótica Social. La opción de análisis de esos géneros se dio con base en la 

hipótesis de la pesquisa: Los epitafios y los obituarios son prácticas textuales y 

discursivas intensificadoras de ciertos papeles sociales y/o de sentimientos y 

emociones ligados a la pérdida de un ser querido, mientras que los memoriales 

virtuales surgen como géneros de las prácticas mortuorias influenciados por las 

tecnologías disponibles en la web. El análisis de las estrategias discursivas, del 

contenido o tópicos discursivos y de los medios linguísticos, empleados en los 

géneros colectados en cementerios, iglesias, periódicos, libros de óbitos de la 

Iglesia Católica y sitios de la web, apunta para la constatación de las hipótesis, 

a saber: géneros fúnebres con epitafios y obituarios intensifican la 

representación de ciertos papeles, así como los memoriales virtuales surgen 

como una práctica textual intensificadora de la expresión del luto en la web. 

 

Palabras clave: retórica, epitafio; obituario, memorial virtual. 
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 INTRODUÇÃO  
 

Desde a Antiguidade clássica, com a reflexão filosófica sobre o ‘fazer 

dos poetas’, ou ainda a respeito de quem escreve poesia, como o faz e com 

quais características cada tipo de poeta compõe um poema, que o estudo dos 

gêneros como atividades discursivas tem despertado o interesse daqueles que 

pretendem conhecer melhor ‘o modo de vida particular’ de membros de uma 

comunidade, ou como se opera o ‘agir social’ em situações também singulares. 

Esse interesse, no nosso entender, advém da preocupação com a 

caracterização e a compreensão da significação dos sistemas de ações e de 

interações humanas e suas finalidades nas mais diversas funções e lugares 

sociais que os estudiosos da linguagem têm revelado ao longo do tempo. Se 

inicialmente discutia-se a natureza e as espécies de poesia, das características 

de cada uma, do modo como as fábulas deviam ser compostas para dar 

perfeição ao poema, hodiernamente os estudos sobre os gêneros textuais não 

se centram apenas naqueles ligados ao domínio do discurso literário, ao fazer 

do poeta, mas principalmente a toda forma de fazer humano, do cotidiano da 

vida social de seus agentes nas mais diversas situações, o que implica em uma 

diversidade muito maior de discursos e, consequentemente de materialidade 

textual, do que daqueles pensados por Platão e por Aristóteles. 

Concebidos como produtos histórico-sociais, portanto, sujeitos a uma 

contínua influência da motivação social que levou ao seu surgimento, bem 

como das condições de funcionamento a que estão submetidos em um dado 

contexto, os gêneros textuais estão em constante processo de mudança: 

podem cair em desuso, transformar-se parcialmente, ou, ainda, modificar-se 

completamente, dando origem a novos gêneros. São formas reconhecíveis, 

tipificadoras, autorreforçadoras de ações sociais que organizam atividades e 

pessoas e enfatizam particularmente as intenções sociais nelas reconhecidas1. 

Dessa forma, consideramos que toda mudança genérica resulta da mudança 

                                                 
1 Neste trabalho, adotamos a noção de gênero textual, conforme o que propõem Miller (1984, 2009) e 
Bazerman (2004, 2005, 2006, 2007). O que nos atraiu nessa abordagem é que se considera não apenas os 
traços textuais sinalizadores e caracterizadores dos gêneros, mas principalmente aspectos funcionais, 
pragmáticos e psicossociais que refletem nossas necessidades de pensar, realizar e organizar as atividades 
e os fatos sociais, espelhando as experiências de seus usuários. 
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de uma ação social, de uma transformação de um modus vivendi subjacente 

aos atores sociais que os criam para atender às necessidades do cotidiano.  

Há uma variedade de estudos de gênero que investigam as mais 

diversas áreas do agir humano e de como os gêneros têm representado 

sistemas de ações e interações sociais. Essa variedade se imbrica na 

Sociologia, na Etologia, na Política etc., possibilitando revelar-nos as ações e 

interações dos seres humanos, em sua busca de situar-se no tempo e no 

espaço, no carpe diem de todos nós. No caso de pesquisas que investigam os 

gêneros fúnebres e as representações das atitudes diante da morte e dos 

mortos, colhem-se as mais variadas abordagens: filosófica, histórica, 

psicológica, sociológica, retórica entre outras.  

Dentre as diversas abordagens, situamos a de Philipe Ariés, historiador 

francês, com sua obra clássica Essais sur l’histoire de la mort (1975), cujo 

conteúdo focaliza o simbolismo, a significação e a transformação dos ritos 

fúnebres, tentando explicar o comportamento do homem diante da morte na 

sociedade cristã ocidental sob o ponto de vista histórico e sociológico, 

relatando uma diversidade de atitudes. No Brasil, seguindo a tendência 

historiográfica de estudos de atitudes diante da morte, temos a conhecida obra 

A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX 

(1991), de João José Reis.  

Em uma perspectiva filosófica sobre o que significa a morte para o 

homem, há a obra de Edgar Morin, filósofo francês, intitulada O homem e a 

morte (1997), em que o autor associa o seu pensamento marxista às 

concepções de Freud, Lacan e outros, a fim de abordar a ideia da morte como 

fenômeno que diferencia o homem dos outros seres, ao postular que o homem 

é um ser que realiza ritos funerários, acredita na morte como uma ‘outra vida’, 

e na ressurreição dos mortos.  

Nos estudos de gêneros, em uma perspectiva dos estudos literários, 

chamamos a atenção para  Quoting Death in early modern English: the poetics 

of epitaphs beyond the tomb (2009), do inglês Scott L. Newstock, que investiga 

o que significa a poética da citação de epitáfios, ou de ‘frases’ pertencentes a 

esse gênero em textos de escritores ingleses, nos mais diversos contextos a 

exemplo da dramaturgia de Shakespeare, Marlowe, Kyd, e Tourneur; nos 

discursos dos monarcas das dinastias Tudor e Stuart e Oliver Cromwell; nos 
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estudos dos historiadores Holinshed, Stow, Camden e Weever; os retoricistas 

Sidney e Puttenham; e na poesia de Skelton, More, Johnson e Donne, que 

incorporaram, em uma relação intertextual e interdiscursiva, a retórica dos 

epitáfios aos seus discursos, como uma forma de reforçar a persuasão de seus 

argumentos, utilizando essa citação como um ‘texto de autoridade’. 

Identificamos também pesquisas cujo cerne centra-se no estudo dos 

sistemas semióticos e os significados sociais das práticas mortuárias. Dentre 

eles citamos o de Maria Elizia Borges, Arte funerária no Brasil: ofício de 

marmoristas italianos em Ribeirão Pretos (2002). Há ainda o estudo do 

Professor Antonio Mota, À flor da pedra (2008), de enfoque antropológico e 

arqueológico, cujo propósito é analisar as formas tumulares e as dinâmicas 

socioculturais de cinco cemitérios brasileiros da segunda metade do século XIX 

até as primeiras décadas do século XX. Nas palavras do autor, o objetivo 

central da pesquisa é realizar uma leitura e análise de algumas atitudes, 

significados sociais e, sobretudo, as formas de cuidado dispensadas ao corpo 

do morto ou cadáver, a partir de um sistema de objetos diversos, composto por 

morfologias tumulares, mobiliários funerários, placas e representações 

estatuárias, inscrições e epitáfios. 

No campo da linguística, em uma pesquisa preliminar sobre os estudos 

já realizados, identificamos alguns trabalhos de pesquisadores sobre a 

representação da morte e dos mortos em obituários publicados em jornais e 

revistas, como Disinterring ideology from a corpus of obituaries: a critical post 

mortem (2002), de Stephen Moore, cujo objetivo é expor a ideologia escondida 

nos obituários publicados na revista The Economist por meio de uma análise 

crítica do discurso que forja esses gêneros. Ou ainda The world of obituaries 

(2002), de Mushira Eid que compara os obituários escritos no New York Times 

por membros da família. Entretanto, o tema ressente-se de estudos que 

aprofundem as questões ligadas à variação dos propósitos sociais de gêneros 

fúnebres produzidos pelas mais variadas instituições, seu modo de distribuição 

e circulação, suas transformações ou o surgimento de novos gêneros 

decorrentes ou não de novas atitudes diante da morte e dos mortos, e das 

influências das novas tecnologias. 

Inicialmente o que nos motivou a proceder a esta pesquisa foi perceber 

que essas práticas respondem a uma necessidade social e cultural do homem 
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de lidar com o corpo/cadáver daqueles que já deixaram de agir em todas as 

esferas do cotidiano social e precisam ser inseridos em um novo lugar social. 

Chamou-nos a atenção o fato de que essa produção de textos reforça papéis 

sociais distintos ligados aos mais variados campos discursivos e funcionam 

como ações rituais que inserem o morto na memória do grupo a que pertence, 

marcando a perda da individualidade do morto e a dependência de sua 

existência em torno de toda coletividade que o envolve. 

Dentre os estudos sobre as atitudes diante da morte e dos mortos, 

identificamos uma tendência a ligar essas práticas a um habitus religioso, 

especialmente quando se trata de integrar o morto ao seu novo lugar social, 

manifestar o luto, a perda de um ente querido. Nessa perspectiva, a morte é 

investida de um caráter exemplar, didático, cuja estratégia discursiva é uma 

representação positiva do ator social representado. Contudo, será que essa 

representação póstuma dos atores sociais de um grupo será sempre positiva 

por estar ligada ao caráter exemplar da morte? A natureza dos gêneros 

textuais fúnebres, sua função e forma, seus modos de representação 

característicos, seus topoi2 e seus apelos são sempre fiéis a essa tradição? 

Quando essas representações não estão ligadas ao caráter exemplar da 

morte? 

Tendo em vista essas assertivas e indagações, o objetiva principal desta 

tese centra-se na investigação acerca da produção e circulação dos gêneros 

fúnebres (quais práticas sociais estão ligadas aos fatos que a antecedem ou a 

sucedem; em quais esferas da sociedade são produzidos; qual o propósito 

comunicativo de cada conjunto de gêneros3, quem produz e para quem, como 

circulam). 

Em outras palavras, esta pesquisa entende que a emergência profícua 

da produção escrita de gêneros fúnebres a partir do século XIX surge, em um 

                                                 
2 A palavra tópos (plural, topoi) foi emprestada do grego. Ela corresponde ao latim locus communis, de 
que resultou lugar comum. Em grego o adjetivo κοιϑός (comum) equivale a gasto, banal, muito repetido 
e, na expressão  κοιϑός τόπος (lugar-comum), apenas denotava que um dado “esquema argumentativo era 
comum, isto é, podia ser empregado em muitas situações discursivas diferentes (Segurado, 2009, p. 109). 
Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008: 474), “fundamentalmente um topos é um elemento de uma 
tópica, sendo uma tópica heurística, uma arte de coletar informações e fazer emergirem argumentos”. Um 
tópos é um esquema discursivo característico de um tipo argumentativo. Novas acepções têm sido 
incorporadas a esse sentido de base. 
3 Segundo Bazerman (2005, p. 32), um conjunto de gêneros “é a coleção de tipos de textos que uma 
pessoa num determinado papel tende a produzir.” Adotamos essa noção, pois postulamos que os atores 
sociais lançam mão de conjunto de gêneros na organização de eventos da vida cotidiana, como a morte. 
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primeiro momento, como uma forma de pathos (apelo à paixão, uso da emoção 

para persuadir a opinião de leitores ou ouvintes em um argumento retórico) e 

de ethos (apelo à ética, uso de autoridade para persuadir uma audiência a 

acreditar em certos caracteres) coletivos (conceitos que serão aprofundados 

posteriormente nesta tese), forjados na ideologia da boa morte, na 

exacerbação dos sentimentos do luto da sociedade burguesa. Este último 

apresenta-se como exigência retórica que desencadeia eventos discursivos 

(velórios e missas) ligados a um conjunto de práticas sociais que antecede e/ou 

sucede a morte. 

Com a interdição da morte, no mundo contemporâneo, houve um 

esvaziamento de práticas ligadas aos ritos de passagem, entretanto, ainda 

mantêm-se uma representação ligada às emoções e sentimentos ligados ao 

luto da família, oriundos de um habitus religioso e uma preocupação com a 

integração do morto ao seu novo lugar social na memória do seu grupo. O 

sistema de gêneros4 escritos ligados às práticas mortuárias cuida de inserir o 

morto em seu novo lugar social. 

Em relação aos objetivos deste trabalho, a pesquisa busca revelar qual o 

papel assumido por esses gêneros nas ações realizadas pela família e demais 

instituições ligadas ao morto no processo de integração do falecido ao seu 

novo lugar social. Intenta ainda analisar de que modo a linguagem funciona 

como recurso simbólico para criar e manter significados relacionados às formas 

de enfrentamento e manifestação do sentimento de luto e, principalmente, à 

forma como certas práticas mortuárias resguardam a relação entre vivos e 

mortos, forjada pela ideologia religiosa (cristã ocidental) que pervade o cenário 

da morte.  Procura ainda, no caso de papéis sociais ligados às posições sociais 

de prestígio, investigar se essa representação positiva na e da morte serve 

também como uma forma de fixação de posições sociais. 

A investigação centra-se no estudo dos gêneros textuais ligados ao 

discurso epidêitico, como epitáfios, obituários, notícias de falecimentos e 

memoriais virtuais, tendo o intuito de identificar e analisar, em uma perspectiva 

                                                 
4 Adotamos a noção de sistema de gêneros proposta por Bazerman (2005, p. 32): “uma sistema de gêneros 
compreende os diversos conjuntos de gêneros utilizados por pessoas que trabalham juntas de uma forma 
organizada, e também as relações padronizadas que se estabelecem na produção, circulação e uso desses 
gêneros.” Postulamos que nas práticas mortuárias a família e outros agentes utilizam diversos conjuntos 
de gêneros organizadores de atividades associadas ao evento morte. 
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retórica e social, motivações, usos, ideologias e suas transformações textuais e 

discursivas. 

Para alcançarmos os objetivos, formulamos algumas questões 

norteadoras das análises dos corpora: Qual o kairós5 cultural no qual os 

gêneros fúnebres escritos surgem e desenvolvem poder retórico? Quais são os 

papéis e as interações mediadas através dos gêneros fúnebres pela sociedade 

de prestígio? O que motiva e permite à classe de maior poder econômico a 

elaborar um conjunto maior de gêneros fúnebres? Qual o trabalho retórico que 

esse conjunto de gêneros fúnebres executa e para quem? Como os gêneros 

fúnebres executam esse trabalho? Que características tornam os gêneros 

reconhecíveis e funcionais? Como a representação positiva, forjada pela 

ideologia do discurso religioso, serve de discurso legitimante/legitimador das 

posições sociais dominantes/dominadas? Como os recursos persuasivos dos 

gêneros fúnebres têm construído as representações da morte e dos mortos? 

Como as novas tecnologias têm influenciado as possíveis transformações dos 

gêneros fúnebres? 

A principal hipótese que se busca mostrar com a análise e interpretação 

dos corpora é que os gêneros fúnebres funcionam como formas legitimadoras 

de certos papéis sociais, uma vez que a construção de uma representação 

positiva (ou negativa), como estratégia discursiva, pode ser uma forma ao 

mesmo tempo de integração do morto ao seu novo lugar que se forja pelo 
                                                 
5 Na retórica clássica, Platão, em um dos famosos diálogos socráticos, Fedro , discorre sobre a relevância 
do kairós, o momento, a oportunidade necessária para alcançar a ‘Verdade’. Uma das melhores 
declarações do filósofo grego sobre o papel do kairós está no trecho do diálogo de Sócrates com Fedro 
acerca das noções da ‘boa retórica’ em oposição à ‘má retórica’ a partir da análise do discurso sobre o 
amor de Lysias em que sugere ao discípulo que alguns elementos devem ser considerados na escolha do 
discurso pelo retor, como o momento e o tempo ‘apropriados’, assim como a audiência e o tipo de 
discurso ‘adequados’ para o eficaz efeito da persuasão. Sócrates explica: Quando, porém, houver 
aprendido a distinguir qual tipo de individuo é influenciado por qual tipo de discurso, e estiver 
capacitado, na hipótese de topar com tal indivíduo, a reconhecê-lo, convencer-se que se trata desse 
individuo [...] quando houver aprendido tudo isso e a isso houver agregado um conhecimento dos 
momentos em que deve falar e daqueles que deve calar, e tiver, inclusive, distinguido os ensejos 
propícios para o discurso conciso, o lamentoso, ou o exagerado, e para as classes de discurso que 
aprendeu, então – e só então – estará a sua arte total e cabalmente consumada [...]  (PLATÃO, 2008, 
p. 98-99. Grifo nosso). A respeito da noção do termo kairós na filosofia clássica, o professor Charles 
Bazerman ao discutir o aspecto kairótico da intersubjetividade, em seu livro Escrita, gênero e interação 
social (BAZERMAN, 2007, p. 120), traduzindo-o como momento retórico, adverte que a palavra kairós 
‘chegou a ter um significado rico e complexo, englobando interesses e ética, praticidade e estética, 
intenções e contextos, autoafirmação e propriedade, cidadão e cidade-estado, humano e divino.’    
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discurso religioso e pelo caráter exemplar da morte, mas também é um reforço 

de identidades sociais forjado pela predicação exaltada da função social dos 

atores representados. 

Uma segunda hipótese é que o ambiente digital e suas redes sociais têm 

influenciado as atitudes diante da morte e dos mortos ao favorecer uma 

intensificação da expressão pública do sentimento de luto e ao lidar com o 

status de morto de membros ligados às suas comunidades o que pode 

conduzir à criação de gêneros (ou a sua transmutação de um suporte para o 

outro, de um modo de enunciação para outro). 

A contribuição desta tese está no estudo de gêneros, usados em 

situações tipificadas ligadas a práticas fúnebres e que pode sugerir como as 

pessoas ao fazerem uso desses textos, criam significados, representações de 

si e dos outros, de relações sociais e de sistemas de conhecimento e 

sentimentos. Com isso, pretende-se colaborar para uma melhor compreensão 

dos discursos relacionados à formação de uma representação do sujeito 

considerada como “um processo de ‘modelagem’ em que o lugar e o tempo de 

uma interação e seu conjunto de participantes são constituídos pela projeção 

de ligações em determinadas direções intertextuais de preferência a outras” 

(Fairclough, 1991, p. 201). 

A metodologia adotada neste trabalho provém das linhas teóricas da 

Análise Retórica de Gêneros Textuais (Bazerman, Miller, Devitt, Bawarshi e 

Reiff, Keith e Lundberg, Frow) e da Análise Crítica do Discurso e suas 

referências teórico-metodológicas (Fairclough, Wodak, Reisigl, van Leeuwen, 

Kress, Halliday e outros). Outros suportes teóricos que apoiam a análise 

proposta nesta pesquisa são: 

 

a. História das mentalidades (para esboçar o percurso histórico das 

atitudes diante da morte e dos mortos e identificar as várias 

representações e os fatos históricos que podem interferir no processo 

de produção e transmissão dos textos, por conseguinte, das 

identidades representadas nos gêneros fúnebres). 

b. Semiótica Social (para apoiar a análise dos sistemas semióticos que 

integram o corpus). 
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Esta tese leva em conta a diversidade material dos textos que integram 

o contexto das práticas mortuárias ligadas aos gêneros escritos.   Por isso, os 

corpora escolhidos para a análise constituem-se de gêneros produzidos pela 

família e outras instituições em uma situação fúnebre. Apesar de 

reconhecermos a existência de vários gêneros fúnebres, não foi nosso 

propósito analisar todo o sistema de gêneros ligado a práticas post mortem. O 

interesse em mencionar alguns desses gêneros advém do desejo de situar as 

práticas fúnebres familiares em um conjunto maior que desenha o sistema de 

atividades ligado aos ritos fúnebres. 

Posto que também objetivamos identificar e analisar as mudanças dos 

gêneros textuais como práticas discursivas ligadas à morte e aos mortos, a 

nossa amostra busca incluir um maior número e uma variedade de textos que 

ainda podem ser considerados do mesmo gênero, como orienta Bazerman 

(2005, p. 41), a fim de verificarmos como a forma do texto variou ao longo do 

tempo. Com esse propósito, realizamos os seguintes procedimentos quanto à 

aquisição dos dados. 

Para a seleção dos corpora, consideramos os seguintes critérios: 

 

a. O campo de ação religiosa – a morte pode ser abordada nos mais 

diversos campos de ação: o científico, o policial, o religioso, o 

jurídico, o médico entre outros. Já o luto, como prática social, na 

maioria das vezes, restringe-se ao campo de ação religiosa. Nas 

práticas discursivas fúnebres, as ações são moldadas por seus 

agentes (a Igreja, as irmandades religiosas, a família e outras 

instituições) que constituem esse campo e exercem o controle em 

relação às ações dos sobreviventes quanto ao tipo de representação 

social. A ação do campo religioso atua na integração do morto em 

seu novo lugar social e também na conformação, na aceitação dos 

sobreviventes em relação ao momento final do homem e a sua 

condição de simples mortal por meio de uma representação positiva 

e, como garante grande parte dos estudiosos das atitudes diante da 

morte (Ariés, Vovelle, Reis, Bradbury), a partir do seu caráter 

exemplar. A partir do campo de ação religiosa, selecionamos os 

gêneros epitáfio, obituário e notícia de falecimento como os que mais 
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reforçam os papéis e as identidades sociais de certos grupos, além 

do memorial virtual como gênero que sinaliza uma mudança nas 

práticas ligadas ao discurso sobre a morte e os mortos.  

b. Propósito retórico (no campo de ação religiosa, os gêneros 

selecionados têm como propósito integrar o morto ao seu novo lugar, 

ou seja, na memória, mas dependendo de certas variáveis como o 

papel social, o poder que esse ator social exercia em seu grupo 

podem também perpetuar, reforçar papéis e identidades sociais por 

meio de uma representação positiva). 

c. Representatividade dos dados coletados (a amostra foi estendida 

para que pudéssemos considerar as variações, mudanças e/ou 

permanências nos diferentes períodos delimitados nesta 

investigação); 

d. Temporalidade (quanto à mudança da representação, olhar 

historicamente o gênero a partir do século XIX até inicio do século 

XXI, percepção da mudança ou não).  

 

Coletamos os epitáfios em igrejas e cemitérios situados em São Luís e 

Alcântara no Estado do Maranhão. No que se refere aos cemitérios, 

considerando os propósitos deste trabalho, escolhemos 02 (dois) em São Luis, 

no Estado do Maranhão (Gavião e Parque da Saudade).  Algumas vezes 

lançamos mão de pesquisa na Internet a fim de ter acesso a imagens de 

inscrições lapidares de atores sociais ligados à política e à cultura brasileira de 

outros estados brasileiros, como também para proceder à identificação da 

gênese e das formas ancestrais dos epitáfios em outros momentos históricos 

que fossem anteriores ao delimitado neste estudo (a partir dos Oitocentos). 

Além disso, ensejamos uma diacronia das características organizacionais, 

funcionais e materiais em uma perspectiva que nos garanta a visão das 

transformações sócio-históricas em longo prazo.  

Quanto aos obituários e demais gêneros ligados à esfera jornalística, 

retiramos de jornais maranhenses dos séculos XIX, XX e XXI. Consideramos, 

nessa seleção, o perfil do jornal a fim de especularmos em torno da escolha 

daquele jornal para a publicação dos obituários e demais gêneros ligados a 

esse campo.  
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No caso desta pesquisa, considerando a delimitação temporal, 

selecionamos os seguintes jornais6: 

 

a. O Publicador maranhense, órgão noticioso e oficial do governo da 

província do Maranhão. Foi fundado em 1842 e circulou até 1886. 

Saiu três vezes por semana até 1862. Em 1866 passou a ser 

redigido pela Secretaria do Governo da Província.  

b. Pacotilha, criado por Victor Lobato em 1880, circulou até 1934. Era 

propagandista da abolição e da República.  

c. O Federalista, jornal político em defesa dos ideais do Partido 

Republicano. Foi fundado em 1898, circulou até 1905. Possuía 

grande quantidade de anúncios, publicações de notícias oficiais, leis 

e editais. 

d. O Diário do Maranhão, jornal noticioso, criado em 1855. Publicava 

notícias oficiais do governo da província. Em suas folhas, pretendia a 

discussão de princípios e dizia ser imparcial nas questões públicas e 

particulares. A partir da década de 1870, o jornal apareceu sob nova 

configuração intitulada Diário do Maranhão – Jornal do Commercio, 

Lavoura e Indústria. Nesse período, foi propriedade de uma empresa 

e, em 1890, passou a pertencer a Frias e Filho, perdendo, mais uma 

vez, em 1909, o subtítulo. 

e. O Estado do Maranhão, surgido em 1 de maio de 1973, fundado por 

José Sarney. Substituiu o Jornal do Dia. O editorial inicial, escrito 

pelo seu fundador, descreve o objetivo do jornal: 

 
“Modernizar a imprensa maranhense. Inovar em termos de artes 

gráficas e renovar em termos de elevá-la, dar-lhe dimensão cultural, 

estimular vocações novas, semear ideias discutir problemas. Um 

simpósio permanente sobre o destino de nossa vida, da vida de 

nosso Estado, da vida de nossa cidade, reflexo e alma do nosso 

grande povo.”  

 

Hodiernamente é o jornal de maior circulação no Estado. 

                                                 
6 Utilizamos, para a caracterização dos periódicos maranhenses citados nesta pesquisa, o Catálogo de 
jornais maranhenses do acervo da Biblioteca Pública Benedito Leite: 1821-2007 (2007). 
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f. O Jornal Pequeno foi fundado em 29 de maio de 1951 pelo jornalista 

José de Ribamar Bogéa, num momento em que todos os órgãos de 

imprensa do Estado, de uma forma ou de outra, achavam-se 

vinculados a grupos ou partidos políticos. O Jornal Pequeno surge, 

segundo seu fundador, na condição de “único órgão de imprensa 

conceitualmente apartidário, fora de todas as propostas e propósitos 

políticos vigentes.” 

 

Como incorporamos estudos da Análise Retórica de Gêneros, da Análise 

Crítica do Discurso, da Semiótica Social e da Sociologia, consideramos e 

discutimos noções fulcrais para essas abordagens, relacionando-as a nossos 

objetivos de pesquisa a fim de justificar a constituição do trabalho que aqui 

empreendemos. Os conceitos chave adotados para a nossa investigação são: 

gênero textual, sistema de gêneros, campo de ação, habitus, prática social, 

contexto, ethos e agentes sociais, que serão melhor discutidos quando  forem 

usados mais especificamente nos capítulos em que tratamos da análise dos 

gêneros fúnebres. 

A partir de nossos propósitos de pesquisa, apresentamos no primeiro 

capítulo, intitulado “As atitudes diante da morte e dos mortos: breve percurso 

histórico das representações fúnebres na sociedade ocidental”, um esboço da 

história das representações fúnebres na sociedade ocidental com o intuito de 

situar o surgimento das diversas práticas mortuárias e de seus gêneros. 

Em seguida, no capítulo “Os gêneros fúnebres: motivações e usos”, 

mostramos como os gêneros fúnebres, a saber: epitáfios, elegias fúnebres, 

obituários, registros e declarações de óbito, mementos, memoriais virtuais, 

originam-se a partir de motivações e usos específicos e são produzidos pelas 

diversas instituições a que pertence o morto ou ainda por outras que se 

responsabilizam pela inserção legal,  do indivíduo em sua nova condição 

social. Evidenciamos também a variação de propósitos funcionais, quem 

produz o gênero e para quem, em uma perspectiva histórica, assim como 

analisamos as relações intertextuais e discursivas em que são forjadas as 

representações da morte e dos mortos. Focalizamos ainda, se no caso das 

práticas fúnebres, a produção dos gêneros ligados à morte e aos mortos está 

associada apenas ao caráter exemplar da morte. 
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No terceiro capítulo, “A retórica laudatória dos gêneros fúnebres e a 

intensificação de papéis sociais: o caso dos epitáfios, dos obituários e dos 

memoriais virtuais”, realizamos a análise dessas práticas textuais e discursivas. 

Examinamos se a representação positiva ou negativa dos atores sociais é uma 

estratégia retórica que reforça os papéis de certas classes sociais e se existe 

um kairós cultural no qual os gêneros fúnebres surgiram e desenvolveram 

poder retórico, em especial, os epitáfios e os obituários. Nessa seção, 

abordamos os estudos retóricos escolhidos para fundamentar nossa análise, a 

saber: a Nova Retórica e a Análise Crítica do Discurso, justificando, explicando 

e relacionando nossa opção teórica ao nosso propósito de investigação. Há 

uma breve incursão crítica nessas vertentes teórico-analíticas que consideram 

os gêneros escritos como resposta a situações sociais, portanto, como prática 

social, para esclarecermos noções e categorias analíticas fundamentais para 

nossa análise. Além disso, apontamos a retórica da intensificação como 

estratégia discursiva legitimadora de papéis sociais, bem como da expressão 

de luto em epitáfios e obituários. Na análise do memorial virtual, iniciamos uma 

discussão, propondo que essa prática representa uma resposta às influências 

dos novos espaços interacionais criados pelas tecnologias disponíveis na web. 

Sugerimos ainda que representa, mesmo que timidamente, uma nova prática 

de intensificação do luto em meio às atitudes diante da morte e dos mortos, 

reforçada pela superexposição dessa condição e do próprio enlutado no 

ambiente virtual. 

Na última parte deste trabalho, expusemos uma síntese geral dos 

resultados das análises, considerando nosso objetivo principal e o 

delineamento da tese a partir de nossas questões heurísticas. Procuramos 

enfatizar a contribuição da pesquisa que realizamos para a discussão social da 

morte, de seus ritos, da forma como organizamos textual e discursivamente as 

atividades relacionadas aos eventos de nosso cotidiano, como a morte, a partir 

das abordagens teóricas adotadas. 

A partir dessas palavras iniciais, partimos para o histórico das 

representações fúnebres em sociedades ocidentais. 
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 CAPÍTULO 1  
 
AS ATITUDES DIANTE DA MORTE E DOS MORTOS: breve percurso 
histórico das representações fúnebres em sociedades ocidentais 
 

O ciclo da existência humana sustenta-se em uma máxima muito 

conhecida de que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. A 

mortalidade do homem, como ser finito e perecível, é uma das poucas 

verdades que cremos inquestionáveis e uma condição inescapável que nos 

leva também a refletir sobre o sentido do nosso destino7 individual e coletivo  e 

a forjar atitudes diante da morte e dos mortos que nos transformam perante o 

real sentido da vida e contribuindo também para a constituição de nossa 

identidade cultural. Como ratifica Marton (2009, p. 24), “a morte é um ponto de 

ruptura, ela interrompe a continuidade; faz cessar a própria possibilidade de 

mudança ou transformação.” Por outro lado, é justamente pelas práticas 

realizadas no momento da morte pelos outros atores sociais que as culturas 

também se diferenciam. Para aqueles que ficam, a representatividade da morte 

e dos que pereceram constitui-se uma forma de identidade social e cultural, de 

propagação de ideologias, de revelação de crenças, de realização de 

atividades que se modificam ao longo do tempo ou de padrões sociais que 

vigoram na vida e perpetuam-se na morte.  

Como um fato social, a morte integra vários discursos: o religioso, o 

jurídico, o científico, o policial, o médico, o eclesiástico, o literário e o midiático. 

Para isso, a família e as demais instituições sociais utilizam diversos gêneros 

textuais que são responsáveis pela integração do morto em sua nova condição 

social, de não ser mais um agente que interage na vida cotidiana. Esses 

gêneros, além de mediarem a passagem para essa nova condição social, 

funcionam também como uma memória social e cultural das atividades que são 

realizadas pelos diversos atores sociais.  Apresentamos aqui um breve 

percurso histórico das representações fúnebres, particularmente das 

sociedades ocidentais e da religião cristã, observando como pensavam os 

antigos até a contemporaneidade. Isto se faz necessário uma vez que o 
                                                 
7 No sentido mais comum do termo destino, pois há grupos religiosos cristãos [adventistas, testemunhas 
de Jeová etc.] que não aceitam destino, sorte, azar etc. 
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objetivo desta tese é analisar as transformações dos gêneros textuais fixadores 

de uma representação social construída a partir do discurso sobre a morte e os 

mortos. Para isso utilizaremos estudos ligados à história das mentalidades 

(Ariés, 2003; Vovelle, 1987; Reis, 1991, 1997; Rodrigues, 2000), à sociologia 

(Koury, 2003; Searle, 1989), à antropologia (Metcalf e Huntigton, 1991) e à 

psicologia social (Bradbury, 1999) dentre outros. 

Ariés8 (2003) procura uma explicação para o comportamento do homem 

diante da morte sob o ponto de vista histórico e sociológico. Esse historiador 

propõe uma divisão da história das representações fúnebres e das lentas 

modificações das atitudes diante da morte e dos mortos em três etapas a partir 

do exemplo francês e norte-americano.  

A primeira etapa é a mais duradoura e caracteriza-se por representar 

uma familiaridade com a morte e os mortos. É a chamada “morte domada ou 

familiar”, destino natural e comum a todos os homens. Nessa etapa, com a 

introdução da ideia de purgatório pela Igreja Católica, por volta do século XII, e 

sob a influência de alguns fenômenos, sutis alterações perpassam pela ideia 

da morte domada como algo conhecido e comum a todos os homens, 

iniciando-se um processo de consciência individual da morte e uma 

preocupação exacerbada com o momento mori (momento da morte). Essa 

exacerbação da consciência individual do momento mori Ariés nomeia “morte 

de si mesmo”. A preocupação do homem, nessa etapa, está centrada em seu 

destino final (o paraíso ou o inferno), no julgamento de sua alma e nas 

consequências de suas ações e de suas falhas terrenas.  

Na segunda etapa, a partir do século XVIII, a preocupação com a morte 

se desloca de si para a dor provocada pela ausência do outro, dando um novo 

sentido para a morte: momento de ruptura. A expressão de emoção pelos 

sobreviventes dá-se pela intolerância, pela não aceitação da “morte do outro”. 
Fortalece-se a crença na vida futura, uma vez que a morte representava a 

possibilidade de reencontro, em outra vida, com todos os que se amavam. Na 

última fase que vai do século XIX até ao XX, configura-se, a partir dessa 

intolerância e não aceitação da morte, a “morte interdita”. Ocorre a expulsão e 

a privação da morte, antes aceita como fenômeno natural. Relembremos: na e 

                                                 
8 A primeira edição da clássica de História da morte no Ocidente, do historiador Phillipe Ariés, data do 
ano de 1975. 
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para a Igreja Católica, por exemplo.  A seguir apresentamos mais 

detalhadamente cada etapa proposta por Ariés (2003).  

A respeito da primeira atitude, no período medieval, o historiador 

identifica nas atitudes dos cavaleiros da gesta uma “morte domada ou familiar” 

cuja proximidade era conhecida pelos avisos dados pelos signos naturais ou 

ainda por uma convicção íntima do fim em que gestos rituais para a hora da 

morte são ditados por antigos costumes.  A morte não surge traiçoeiramente. 

Há um reconhecimento natural e premonitório desse evento social. 

Para explicar a morte domada, Ariés (2003, p. 46) explica que “a 

familiaridade com a morte era uma forma de aceitação da ordem da natureza, 

aceitação ao mesmo tempo ingênua na vida quotidiana e sábia nas 

especulações astrológicas.” Há uma resignação diante do destino comum aos 

homens em que todos reconhecem a inevitável mortalidade humana. Espera-

se a morte deitado, jacente, como enfatiza Ariés (2003, p. 34), realiza-se uma 

cerimônia pública, organizada e controlada pelo próprio moribundo oralmente, 

sem demonstrações dramáticas ou gestos de emoções excessivos. Nessa 

cerimônia pública, o moribundo controlava e realizava todos os atos de 

preparação para a passagem para o mundo dos mortos, sua integração a esse 

novo lugar. Para isso realizava todas as ações que se destinavam a esse fim 

como: o lamento da vida, o perdão dos companheiros, a recomendação a Deus 

dos sobreviventes, as preces de confissão dos pecados em que intervinha o 

único ato eclesiástico: a absolvição sacramental. A partir do século XII, 

algumas poucas alterações nesse agir acrescentarão um sentido mais 

dramático e pessoal a essa familiaridade do homem com a morte (Ariés, 2003, 

p. 46).  

Da Idade Media até o século XVIII, como postula também Rodrigues 

(2000, p. 47), 

 
A concepção que então prevalecia era a de que a morte constituía um 
sono: os mortos dormiam, aguardando o dia do Grande Despertar, 
quando, de corpo e alma, todos deveriam sair jubilosamente de suas 
sepulturas, tendo dormido mil anos como se fossem uma noite. 

 

A morte era vista de forma tranquila, visto que se acreditava que quase 

todos iriam para o céu. Rodrigues (2000) afirma que, para o cristão medieval, a 
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vida eterna estava conquistada praticamente desde o início. Assim, morrer não 

se constituía algo que deveria ser temido, mas esperado com júbilo, sem 

grandes tensões. Morria-se cedo, e isso era visto com muita naturalidade. A 

ocorrência da finitude da vida fazia parte do cotidiano medievo e, portanto, 

havia certa familiaridade por parte da comunidade com essa situação. Essa 

naturalidade com que a morte era vista permitia inclusive que o moribundo 

conduzisse, com a ajuda de seus amigos e familiares, todos os ritos fúnebres: 

acertos de contas, pagamentos de dívidas, pedidos de desculpas, tudo 

registrado em testamento oral e realizado em confissão pública. Havia um 

caráter festivo nos ritos fúnebres.  

Uma série de fenômenos acarretará mudanças sutis em relação à 

‘familiaridade’ ou à aceitação da morte com uma passagem natural e um 

destino coletivo da espécie humana em que se operava uma redução das 

diferenças entre os indivíduos. Tais fenômenos acentuaram uma preocupação 

com a particularidade de cada indivíduo. Ariés (2003, p. 47) sugere dois 

fenômenos que interferiram nas atitudes diante da morte e dos mortos: a 

representação do Juízo Final (o deslocamento do juízo para o fim de cada vida 

no momento exato da morte) e a volta à epígrafe funerária com um começo de 

personalização das sepulturas.  

Enquanto a representação tradicional da morte no leito evocava um “rito 

apaziguante, solene e coletivo”; por outro lado, o juízo final, como expressa o 

historiador francês, “era particular a cada indivíduo”. Assim sendo, a morte não 

é mais vista como o momento em que ocorre o ajuste de contas, mas sim o 

dies illa, o último dia do mundo no final dos tempos em que cada homem será 

julgado segundo o “balanço de sua vida”. Estabelece-se uma estreita relação 

entre a morte e a biografia de cada vida particular. Desse modo, “a morte 

tornou-se o lugar em que o homem tomou consciência de si mesmo” (ARIÉS, 

2003, p. 58). 

Outro fenômeno apontado por Ariés (2003, p. 59) que altera de certo 

modo as atitudes que vigoravam até a Idade Media é a volta à individualização 

das sepulturas e, consequentemente, o retorno à epígrafe funerária, costume já 

usual desde as civilizações pré-cristãs. Desde a Roma Antiga, todos os 

membros da sociedade tinham direito a um local de sepultura, do pater familiae 

até um simples escravo. As epígrafes lapidares se apresentavam como um 
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registro de um momento específico, motivado por uma necessidade particular 

de marcar e conservar fisicamente a identidade do lugar, assim como, criar 

uma memória do indivíduo desaparecido. Instituem-se como uma espécie de 

memória social que pudesse presentificar os ausentes. A respeito da 

importância da sepultura na Antiguidade, Coulanges (2002, p. 21) relata-nos 

que: 

 
Toda a antiguidade esteve persuadida de que, sem a sepultura, a 
alma seria miserável e que pela sepultura ela se tornava feliz para 
sempre. Não era para a demonstração da dor que se cumpriam as 
cerimônias fúnebres, era para o repouso e a felicidade do morto. 

 

A individualização das sepulturas e a retomada à epígrafe funerária 

foram dois importantes fenômenos que contribuíram para a tomada de 

consciência da individualidade própria da vida de cada homem, a morte de si 

mesmo, atitude surgida no final do século XII e que permanecerá até os 

tempos modernos. Surgiu nessa época também a ideia de purgatório como 

uma instância intermediária entre o céu e o inferno que Le Goff (1981, p. 381) 

chamou de “inferno temporário”. Essa ideia contribuirá para a consolidação de 

práticas ligadas ao bem morrer em sociedades ocidentais oitocentistas.  

Considerando que as transformações nas práticas mortuárias foram e 

são muito lentas, estabelecendo-se após um longo espaço temporal, é 

somente a partir do final do século XVIII que o homem das sociedades 

ocidentais dá um sentido novo à morte. Se antes se ocupava exclusivamente 

de sua morte, de todo o cerimonial que a cercava, nessa fase interessa-se pela 

morte do outro, pela saudade e lembrança provocada pela ausência do outro. A 

morte romântica, retórica, é, antes de tudo, a morte do outro. Essa nova atitude 

inspirará, nos séculos XIX e XX, o culto dos túmulos e dos cemitérios. Para 

uma compreensão dessa mudança de atitude, Ariés (2003, pp. 64-67) 

menciona um importante fenômeno ocorrido entre o século XVI e o XVIII que 

não se relaciona ao mundo dos fatos reais, mas no mundo obscuro e 

extravagante das fantasias, “no mundo imaginário em que os temas da morte 

são carregados de sentido erótico.” Nessa fase, ainda de acordo com Ariés 

(2003), cenas ou motivos, na arte e na literatura, associam a morte ao amor, 
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Tânatos e Eros, em que existe uma extrema complacência para com os 

espetáculos da morte, do sofrimento, dos suplícios. 

 
Como o ato sexual, a morte é, a partir de então, cada vez mais 
acentuadamente considerada uma transgressão que arrebata o 
homem de sua vida quotidiana, de sua sociedade racional, de seu 
trabalho monótono, para submetê-lo a paroxismo e lançá-lo, então, 
em um mundo irracional, violento e cruel [...] a morte é uma ruptura. 
(ARIÉS, 2003, p. 65). 

 

A grande mudança que surge no fim do século XVIII e que depois 

influenciará significativamente o Romantismo, no século XIX, será exatamente 

essa complacência para com a ideia da morte, oriunda da admiração estética 

projetada na representação da morte como um ato de amor (ARIÉS, 2003, p. 

65). A partir dessa preocupação com a morte do outro, a família assume um 

importante papel nos ritos fúnebres. Isso ocorre devido à laicização de uma 

importante prática social ligada à organização da morte pelo próprio moribundo: 

os testamentos. Ocorre a separação pelo testador-moribundo de suas vontades 

referentes à transmissão de sua fortuna daquelas inspiradas por sua 

sensibilidade, devoção e afeição. O testamento torna-se apenas um 

instrumento de ordenação econômica, e o moribundo deixa a cargo da família a 

organização dos ritos fúnebres. Para Ariés (2003, p. 237), isso se deve ao fato 

de que houve um “triunfo da afeição familiar sobre a desconfiança tradicional 

do testador sobre os herdeiros”. Mais adiante retomamos os efeitos dessa 

atitude e sua influência nas representações da morte e dos mortos no século 

XX. 

A visão de morte in jubilo que vigorava desde a Idade Media sofrerá 

essa mudança até o século XVIII, como constatamos nos testamentos dos 

séculos XVII e XVIII da coletânea Cripto maranhense e seu legado (2001), obra 

de referência que expõe 80 testamentos de pessoas falecidas no Maranhão, 

particularmente em São Luís, de 1676 a 1799, em que se representa o temor a 

essa ruptura, a essa descontinuidade repentina e súbita da vida. In verbis: 

 
Treslado do testamento que se pede do defunto Bertholameu Pereira 

de Lemos (1676-07-29) 
Em nome da Santissima Trindade Padre Filho espirito santo três 
pessoas e hum so Deos verdadeiro em quem creio firmemente E em 
tudo aquilo que Cre tem emsina a Sancta Madre Igreja de Roma em 
cuja Fe protesto salvarme Como verdadeiro e fiel christam eu 
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Bertholameu Pereira morador nesta cidade de Sam Luis Luis [sic] do 
Maranham estando doente de ...a Chagas que Deos foi servido 
darme mas por meu pe e em todo o meu juizo perfeito e temendo a 
morte, e a Conta que ei de dar a Deos Nosso Senhor, e per não’ 
saber a ora em que elle será servido Levarme da vida prezente, e 
querer Como christam per minha alma no Caminho da salvaçam 
pertanto fasso e ordeno esta sedula de testamento pella maneira 
seguinte Primeiramente em Comendo A minha alma a Deos Nosso 
Senhor para que a reseba em sua sancta Gloria como resebeo a do 
bom ladram, e pesso a meu Senhor Jezus Christo pellos 
merecimentos de sua paixam santíssima queira aver Mizericordia da 
minha alma perdoandome meus pecados, e pesso a todos os santos 
e sanctas da corte do Ceo, e principalmente Ao sancto do meu nome 
queiram intreceder per minha alma diante do meu Senhor Jezus 
Christo pêra que Livre das Livre das penas.... do gozar da bem 
aventurança, e pesso ao Archanjo Sam Miguel e ao Anjo da minha 
guarda queiram defender das treisso’ins, e em... enimigo pêra que 
Livre delles va gozar da bem aventurança pera que foi criada... quero, 
e ordeno que sendo Deos servido levarme meu corpo será sepultado 
na Matris desta Cidade, e ira amortalhado no habito de Nossa 
Senhora do Carmo, e se Dara de esmolla o Custumado... Deixo que 
os Religiozos de Nossa Senhora do Carmo aCampanhem meu corpo 
a sepultura, e se lhe dara  a esmolla custumada... Declaro que sou 
irmao’ da Sancta Caza de Mizericordia, e já fui provedor, e tem a 
Irmandade obrigaçam de me Acompanhar e se lhe Dara de esmolla 
pêra as despezas da Caza Vinte mil reis... quero, e ordeno q. me 
acompanhem todas as Cruzes das Irmandades assim das que sou 
Irmam Como das que nam sou,  e se lhe dara  a esmolla 
custumada... quero, e ordeno que se falecer a oras, e a tempo que se 
possa fazer oficio de Corpo prezente se fassa, e todos os sacerdotes 
que se acharem prezentes diram Missa por minha alma e o faram os 
Religiozos do Carmo e se lhe dara  a esmolla custumada [...].” (MOTA 
ET ALI, 2001, pp. 33-34. Grifo nosso.). 

 

O propósito principal dos testamentos no período que compreende a 

Idade Média até o início do século XVIII era tornar tudo visível, como 

verificamos no trecho a seguir: “Declaro dever a Diogo Fernandez Procurador 

de Manoel da Silva outtenta, e nove reis [...] (Bertholameu Pereira de Lemos)/ 

Declaro que vivo disimpedido, solteiro e não’ tenho legitimo herdeiro forçado 

[...] (Joze Alves de Carvalho)”. (Mota et ali, 2001, pp. 35; 264 ). 

Certos tipos de enunciados são bastante recorrentes na construção 

desse gênero e configuram-se como formas linguísticas que projetam a 

representação da organização da cena fúnebre. Podemos dizer que, ao mesmo 

tempo, orientavam uma ação futura, pois todos os ditames do moribundo 

deveriam ser seguidos postumamente, e eram também reflexo de um modo de 

como pessoas, situadas histórica e culturalmente, se organizavam para um 

determinado fim, como vimos, por exemplo, no testamento de Bertholameu 

Pereira de Lemos. 
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Diferentemente da Idade Media em que, como afirma Rodrigues (2000), 

a cena fúnebre era quase totalmente leiga, familiar, mais festiva que temerária, 

sem interferência de outros poderes, como o Estado e a Igreja, o discurso 

representado nos testamentos dos séculos XVII a XVIII, incluindo o dos 

portugueses que viviam no Brasil, era marcadamente influenciado pela voz da 

Igreja e das suas auxiliares, as Irmandades Religiosas. A cena se constrói a 

partir de todo esse ideário cultural e social.  

Antes da laicização das práticas mortuárias, o testamento era um 

instrumento mediador dessa tomada de consciência de si e do seu fim, pois 

representava um ato pessoal, unilateral e revogável e descreve as vontades 

póstmas de um testador-declarante. O testador nomeava herdeiros, indicava 

legatários, repartia a herança, solicitava pagamento e cobrança de dívidas, 

estabelecia encargos quanto às despesas para a execução do testamento e 

nomeava os testamenteiros. A insistência em relação aos pagamentos e 

cobrança de dívidas indicava como os testamentos representavam um 

mecanismo de ordenação econômica, como colhemos da vontade registrada 

nessa ferramenta por Francisco Joaquim Mosqueira:  

 
“[...] Declaro, que vivo nesta cidade de meu negocio, com o qual devo 
algumas pessoas, e outras me devem por obrigações e assentos de 
meus Livros de Razam, pelo que tudo se satisfará de meus benis e 
se cobraram as dividas [...]. (Mota et ali, 2001, p. 288). 

 

Além disso, quanto às disposições espirituais, orientava quanto aos ritos 

póstumos a serem seguidos: tipo de mortalha, local da sepultura, quem deve 

integrar o cortejo, os ofícios e as missas a serem celebrados, legados 

espirituais. Ele é o responsável por toda a construção do cenário que se 

configurava nos rituais póstumos em que se reconhecem todas as crenças e 

valores associados à visão de morte da época, bem como todo tipo de 

prescrição de comportamento que devem ser adotados pelos outros 

participantes da cena. 

Essa importância do testamento constata-se no registro encontrado em 

um manual de bem morrer no século XVIII, citado por Ariés (2000, p. 232), 

intitulado Método cristão para acabar santamente a vida, que recomenda: “Que 

faz um doente que se vê em perigo de morte? Manda chamar um confessor 
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para por em ordem nas questões da consciência, um notário para fazer o 

testamento.” Destarte, a elaboração do testamento assume um papel 

significativo nas questões ligadas à preparação para uma ‘boa morte’. O 

testamento, por um longo tempo, foi mais um ato religioso, como alerta o 

próprio Ariés, do que simplesmente uma atitude mundana. Com a laicização 

das relações sociais, ou seja: a separação entre o religioso e as atividades do 

cotidiano, o testamento transformou-se apenas em um instrumento de 

ordenação econômica. 

Nos Oitocentos, transformações econômicas, sociais e culturais 

(fortalecimento do sistema capitalista, aguçamento do individualismo, a 

valorização do pensamento racional, a laicização das relações sociais e a 

secularização da vida cotidiana) impulsionam o surgimento de uma nova 

atitude diante da morte e dos mortos. Passou a ocorrer uma espécie de 

neobarroquismo romântico em que se desenvolveram expressões exacerbadas 

de sentimento e comoção. No discurso literário romântico, identificamos essa 

dramatização excessiva do momento da morte pelos heróis e heroínas 

românticas. A evocação desse outro domínio discursivo é para ratificar a 

influência de uma atitude que se reforça no discurso literário romântico que, 

apesar de trabalhar com personagens ficcionais, foi forjado dentro de um 

paradigma em que a morte é fuga, esquecimento, apagamento dos óbices que 

se apresentam para não realização do amor e surge a partir da intensificação 

dos sentimentos humanos na hora da morte. 

Essa atitude neobarroca diante da morte, segundo Ariés, não é de 

origem cristã, mas uma herança positivista de Augusto Comte, e os católicos a 

assimilaram de tal maneira que acreditaram nascida entre eles. Como enfatiza 

o historiador, há uma preocupação exacerbada da sociedade da época com 

uma boa morte, assim como também uma não aceitação do fim natural de 

todos. Cria-se uma clara ruptura entre o sentido de morte e de vida, que não 

era pensado no período medievo quando vida e morte eram vistas como um 

continuum. Teme-se uma morte sem os devidos rituais que garantissem uma 

passagem segura para o paraíso.  

Se, até o início do século XVIII, as cerimônias fúnebres eram conduzidas 

pela família e tinham um caráter completamente leigo, a partir do século XIX, 

as regras dessa cultura funerária passaram a ser dominada pela Igreja Católica 
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Romana e pelas Irmandades Religiosas, conforme exemplos já citados de 

testamentos do final do século XVII e início do XVIII em que se viu registrada a 

afiliação do testador-moribundo a uma dessas associações. 

No caso da instituição eclesial, a influência na orientação dos ritos 

póstumos era regida por manuais de bem morrer que guiavam as ações em 

torno dos últimos momentos do moribundo. A Igreja era responsável por 

organizar uma série de instrumentos doutrinários que possibilitassem a 

manutenção do discurso salvacionista que garantisse a eternidade da alma 

(REIS, 1997, p. 106). 

Quanto ao papel desempenhado pelas irmandades religiosas, estas 

associações eram responsáveis pela realização dos principais ritos fúnebres, 

que no discurso da igreja, garantiriam um lugar no paraíso celeste. Serviam 

também como um instrumento de controle da Igreja sobre a sociedade da 

época. Em São Luís do Maranhão, por exemplo, Coe (2007, p. 4) destaca que 

“as irmandades religiosas [...] formavam basicamente levando em consideração 

a cor da pele, sendo o branco e o negro os extremos [...].” O pertencimento a 

uma dessas irmandades possibilitava o enterramento de seu integrante em 

‘local apropriado’, jazigos perpétuos dentro das igrejas seculares da cidade. 

Dentre as mais conhecidas em São Luís estão as seguintes irmandades: de 

Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora dos Remédios, do Bom Jesus 

da Cana Verde, de Nossa Senhora da Boa Viagem; do Senhor Bom Jesus dos 

Navegantes, da Misericórdia do Maranhão, do Santíssimo Sacramento de São 

Luís, da Imaculada da Conceição de São Luís e de Santa Efigênia de São Luís. 

As irmandades eram incumbidas de encomendar e organizar as missas de 

sufrágio, garantir túmulo em terra consagrada e o recebimento dos 

sacramentos pelos membros dessas associações. 

Outro ponto a ser considerado na exacerbação da sociedade oitocentista 

com os ritos para uma boa morte é a ideia do purgatório como lugar de 

purificação dos pecados. Desta forma, justificam-se as preces, as missas e 

todos os sufrágios feitos pelos vivos que pudessem permitir uma chance de 

salvação tanto dos vivos quanto dos mortos. Criou-se um maior intercâmbio e 

solidariedade entre os vivos e os mortos. 

Em sua pesquisa sobre o cotidiano da morte oitocentista no Brasil, Reis 

(1997, p. 101) exemplifica essa influência dos ritos católicos ao citar um artigo 
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no Diário da Bahia que apresentava a definição dos vários estágios do ciclo da 

vida que relata o seguinte: “A velhice se localizava entre 64 e setenta anos, e 

era caracterizada pela preparação para a morte por meio do rosário à noite, 

testamento e missa diária.”  

O período oitocentista interessa-nos, em especial, pois é o momento em 

que identificamos o surgimento de um conjunto maior de gêneros textuais de 

todas as esferas sociais que conduziam a organização de práticas rituais 

ligadas ao morrer. Além de manuais de bem morrer produzidos pela Igreja 

havia epitáfios (prática discursiva das mais antigas ligadas à morte), 

testamentos (importante mecanismo de orientações econômicas, mas 

principalmente espirituais até o XIX), notícias de falecimento, obituários ou 

necrologias (coletivos ou individuais, de acordo com a importância social), 

elegias fúnebres (nênias), notas de agradecimento, convite de missas fúnebres, 

registro oficial de óbito (pela Igreja até o século XIX e a partir do século XX pelo 

Estado), mementos do morto (lembranças distribuídas em missas), cartas-

convites (distribuídas pelos familiares até o XIX), condolências (registradas em 

livros ou em cartas).  

A maioria desses gêneros era produzida em funerais de membros da 

sociedade com uma condição socioeconômica prestigiada. Quanto maior fosse 

a função social desempenhada, maior também seria o número de textos que 

circularia para culminar com a construção das cenas póstumas. O prestígio 

social ou sua falta era determinado pela profusão de documentos em memória 

do morto e constatado no material coletado para esta tese. 

Os testamentos, até meados dos oitocentos, continuavam a ser um 

mecanismo de ordenação econômica e espiritual em que o testador 

determinava as instruções para quitação de dívidas terrenas e sobrenaturais 

(promessas a santos), a distribuição de bens, as orientações espirituais, e dava 

pistas das características identitárias de seus autores, como verificamos no 

testamento da maranhense D. Anna Jansen Pereira Leite, datado de 5 de abril 

de 1869, destacada figura feminina da sociedade local, considerada a maior 

fortuna da capital da Província do Maranhão. In verbis: 

 
“Em nome de Deus, amém, EU, Dona Ana JANSEN Pereira Leite, 
achando-me com saúde e em meu perfeito juízo, e, entendimento 
mas ignorando a hora em que serei chamada a dar contas ao Divino 
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Tribunal, resolvi fazer este meu TESTAMENTO ou disposição de 
última vontade, que é da maneira seguinte. 
Primeiramente, encomendo minha alma a Deus que a criou. 
Declaro que sou Católica Romana, e nesta crença espero morrer, e 
peço a Santíssima Virgem, ao Anjo da minha guarda e á Santa do 
meu nome, e a todos os santos intercedam pela salvação dela. 
Declaro que falecendo nesta cidade, meu corpo será envolto no 
hábito da ordem de Nossa Senhora das Mercês [...], e se dirão por 
minha alma, duzentas missas de corpo presente [...] 
Declaro que fui casada, segundo ordena o Sagrado Concílio de 
Tridentino e Leis do Império à face da Igreja, com o Cel. Izidoro 
Rodrigues Pereira, já falecido, ficando-me deste matrimônio, seis 
filhos [...] 
Declaro que, além dos seis filhos declarados que existem vivos, e 
mortos, havidos do referido meu marido, o falecido Coronel Izidoro 
Rodrigues Pereira, tive em tempo de solteira, por minha fragilidade, 
um filho, a qual se chamava o Doutor Manoel JANSEN Pereira, hoje 
falecido [...] 
O mesmo meu filho foi exposto em casa da viúva Inês Maria Moreira, 
já falecida, até a idade de seis meses que veio para minha casa, e 
este meu filho foi batizado na freguesia de Nossa Senhora da Vitória, 
da cathedral desta cidade do Maranhão, debaixo da declaração de 
pais incógnitos, e de quem foi padrinho meu irmão, Teodoro 
JANSEN, e madrinha Nossa Senhora, e portanto o reconheço por 
meu filho e instituo por meu herdeiro [...] 
Declaro que no estado de viúva, tive, por fragilidade minha, 4 filhos 
[...] os quais criei em minha casa, e portanto os reconheço e instituo 
por meus filhos herdeiros igualmente [...] para isso terem sido 
batizados como expostos em outras casas, por decência.”  (Santos, 
1978, p. 26). 

 

Para Reis (1997, p. 124), as cerimônias dos membros da sociedade 

oitocentista eram cercadas de uma pompa simbólica que servia para marcar a 

importância do morto, além de ser uma tentativa de assegurar-lhes a salvação 

e uma boa passagem para o outro mundo. Ao criar vários gêneros textuais 

para atender às necessidades espirituais e sociais oriundas da morte, a elite 

letrada põe em relevo as práticas sociais post mortem como uma forma de 

evidenciar o prestígio social, econômico e religioso de seus membros. Os 

inúmeros textos propagavam a salvação da alma e aumentavam 

ostensivamente o prestígio religioso.  

Por esse detalhe e por outros mais, observa-se que a classe media (a 

burguesia como um todo) é que desfrutava e ainda desfruta dessa cultura 

elitista fúnebre. Aqueles que ocupam posição social assimétrica em relação às 

elites, a massa de povo, como ainda hoje, só poderá dispor de sepulturas 

comuns, com lápides discretas que servem apenas para ‘etiquetar’ o lugar, ou 

apenas cruzes, pagas essas covas em prestações a instituições comerciais 

com nomes sempre persuasivos (são verdadeiros recursos semióticos da 
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propaganda publicitária), a exemplo de Jardim da Paz, Campo Santo da Luz, 

Parque da Saudade etc. 

Outro recurso também utilizado pela sociedade burguesa da época para 

marcar o luto, mas que, por outro lado, servia de signo para a ostentação 

social, é a estatuária funerária, como nos apresenta Borges (2004) em seu 

estudo sobre essa forma de representar a morte no exemplo brasileiro. Para a 

autora, a estatuária era também uma representação iconográfica da morte 

burguesa. Concordamos com esse ponto de vista, uma vez que a estatuária é 

um tipo de linguagem, portanto um constructo social, carregado de significados. 

Como recurso semiótico, trata-se de uma ação, um artefato repleto de potencial 

semiótico capaz de produzir um significado social e cultural. 

Como acontecimento social, a morte não mais era um momento 

particular, recôndito, conduzido apenas pelo moribundo ou pela família nuclear, 

contudo, como relata Damatta (1983), os processos do morrer, no Brasil 

oitocentista, advinham de uma sociedade relacional e pouco individualista. 

Logo, todas as instituições sociais das quais fazia parte o morto 

desempenhavam papéis que pudessem facilitar o trespasse seguro para a vida 

eterna. A emergência de gêneros escritos ligados às práticas funerárias nos 

oitocentos deve-se, especialmente, à preocupação com uma boa morte e a 

divulgação/propagação de atitudes ligadas ao bem morrer. 

Sobre a representação do luto burguês9 em documentos escritos, o 

historiador francês Michel Vovelle refere o caso das cartas e/ou participações 

fúnebres produzidas pelos aristocratas e notáveis do Sul da França em um 

período que vai do século XIX até a década de 1930 do século XX. Vovelle 

(1987, p. 323) nos informa que esse tipo de documento tornou-se “uma prática 

nova, que se impôs como uma das linguagens do luto na época 

contemporânea” na França. Na descrição das características formais desse 

documento, o historiador francês relata: 

 
O estimado falecido ocupava um lugar essencial nesses documentos 
[...] tomava amplo espaço, e seu nome se inscrevia em grandes 
caracteres itálicos ou romanos no alto do aviso [...] era representado 
de corpo inteiro, mas parcamente caracterizado por alguns traços 
sumários de identificação [...] Além do status social, esses notáveis 

                                                 
9 Em relação à expressão “luto burguês”, Vovelle (1987) considera o termo burguês no âmbito de uma 
acepção intencionalmente vaga. 
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são apresentados através de uma biografia ao mesmo tempo 
pomposa e pobre.  

 

Para Vovelle (1987, p. 325), o que mais salta à vista do texto de traços 

‘aparentemente estereotipados e ostentatórios’ é uma característica 

sociológica: “a evocação maciça da rede familiar invisível” de todos 

coparticipantes do luto burguês (avós, pais, tios, tias, primos de primeiro grau, 

primos de segundo grau e parentes por afinidade). Lamentavelmente não há 

nenhum documento citado no livro. Entretanto, com a descrição formal e 

material do documento, que também diz muito do seu propósito genérico, pois 

inicialmente era feito em um finíssimo papel e posteriormente em um papel 

mais espesso, Vovelle (1987, p. 324) destaca que a missiva fúnebre era um 

documento produzido para ter uma durabilidade grande nos arquivos de família 

dos notáveis, uma vez que “tinha por finalidade essencial afirmar a presença e 

a coesão de uma rede familiar reconstituída na morte.”  

Essa atitude indicava uma representação da re(união) da família no 

momento de luto, de certo modo uma genealogia dos laços familiares. 

Progressivamente, essa carta-participação se deslocou do próprio momento da 

morte, desfazendo-se o seu caráter de celebração coletiva, para constituir-se 

como uma lembrança perene dos laços familiares reconstituídos na morte. É o 

que conclui Vovelle ao analisar cerca de quinhentas participações no período 

que ele estudou. 

No caso brasileiro, essa característica é notada nos convites de missa 

fúnebre ou mesmo nas notas de agradecimento de apoio pelo trespasse de um 

ente querido, como nos exemplos que retiramos de jornais de grande 

circulação no Maranhão nos séculos XIX e XX. 

 
1. Dr. Augusto Olympio Gomes de Castro, seus filhos e suas 

irmãs, Baroneza de S. Bento, dr. José Francisco de Viveiros e 
suas irmãs, penhorados agradecem as pessoas que lhes 
prestarão inolvidáveis serviços, por ocasião do falecimento de 
sua presada esposa, mãi, cunhada, filha e irmã de D. Anna 
Rosa de Viveiros Castro; bem como aos que acompanharam o 
seu enterro no dia 22 do corrente. E aproveitando o ensejo, 
convidão aos seus parentes e amigos para assistirem às missas 
que em suffragio da alma da finada mandão celebrar no dia 28 do 
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corrente mez às 7 horas da manhã nas egrejas do Carmo, de 
Sant’Anna e da Conceição. Maranhão, 26 de julho de 1897.10 
(PUBLICADOR MARANHENSE. São Luís, 27. Jul. 1857.) Grifo 
nosso. 
 

2. FALECIMENTOS: 
CEL. JOSÉ PIRES FERREIRA: - Por noticias particulares, 
soubemos haver falecido ante-ontem, às 23 horas, na cidade de 
Teresina,o cel. José Pires Ferreira Neto, proprietário e criador no 
visinho estado piauense, onde é membro de tradicional familia. 
O extinto, que faleceu repentinamente na avançada idade de 70 
anos, deixa viuva a exma. Sra. D. Genoveva Cardoso Pires 
Fereira e os seguintes filhos: - - D. Maria Merecede Pires 
Castelo Branco, esposa do coronel Fermino Lages Castelo 
Branco, oficial do exercito, residente no Rio de Janeiro; 
Clemente Pires Ferreira Neto, proprietário, criador, influente 
político no municipio de Campo Maior (Piauí); Drs. Manoel 
Pires Ferreira medico; Humberto Pires Ferreira, advogado e 
Carlos Pires Ferreira, químico industrial, todos residentes no 
Rio de Janeiro; Firmino Pires  Ferreira, proprietário no Piauí  
D. Lina Pires Ferreira de Melo, esposa do desembargador 
Euripedes Castro Melo, membro do Tribunal de Justiça do 
Piauí,:D. Júlia Pires Ferreira Almeida, esposa do Dr. Agenor 
Almeida, médico e deputado estadual  pela U.D.N piauiense e 
a srta. Maria Lucia Pires Ferreira, residente em Teresina. 
O Cel. José Pires Ferreira Neto, que foi, durante muitos anos, 
destacada figura política piauiense, era primo dos srs Manoel, 
Antonio, Lauro e Luiz Lages Castelo Branco e das sras. Maria 
Arcangela Lages Castelo Branco. 
O corpo do Cel. José Pires, cujo falecimento foi muito sentido no 
visinho Estado foi trasladado para a cidade de Campo Maior, de 
onde era filho. (O IMPARCIAL. São Luís, 18 abr. 1950, col. 2, 
p.3). Grifo nosso. 

 

Mais um aspecto fundamental da cultura funerária, até a metade dos 

Oitocentos, era o enterro nas igrejas. Reis (2006, p. 124) registra que “ter 

sepultura na igreja era como tornar-se inquilino na Casa de Deus”. Essa 

proximidade física com o solo e as imagens sagradas propiciava, segundo o 

autor, o acesso ao reino celestial uma vez que a igreja era vista como uma 

espécie de portal do Paraíso, concepção já difundida desde a Idade Média. Por 

outro lado, o sepultamento dentro da igreja era uma forma de manter o contado 

com os vivos, como uma lembrança para os últimos que rezassem pelas almas 

daqueles que já se foram, além de servir como uma memória da permanência 

do morto no grupo que antes integrava. As inscrições nas lápides dos 

ossuários desempenhavam importante papel como uma forma de 

materialização da lembrança do morto.  

                                                 
10 Na transcrição dos dados, optamos por respeitar a grafia das palavras como registrada nos originais, em 
conformidade com a variedade linguística do contexto sócio-histórico de cada texto. 
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Na perspectiva do discurso eclesiástico, a prática dos enterros dentro 

das igrejas servia também para acentuar o caráter exemplar da morte, 

reprimindo a vontade de pecar; lembrar aos vivos a chegada de sua morte e 

incentivar a obediência à Santa Madre Igreja.  A paróquia a que pertencia era a 

referência espacial mais significativa para os indivíduos da sociedade 

oitocentista em vida e continuava na morte. Nos sepultamentos nas igrejas, 

realizava-se a mesma estratificação social que ocorria em vida. Havia uma 

“geografia da morte que refletia hierarquias sociais e outras formas de 

segmentação coletiva”. A importância social variava de acordo com o lugar da 

sepultura dentro da igreja: no adro, membros de menor prestígio e no altar-mor, 

àqueles que ocupavam posições mais relevantes, como registra Reis (1991, 

pp. 126-128). 

Borges (2004, p. 259), ao discutir a relevância do uso da estatuária 

funerária pela sociedade burguesa dos Oitocentos, ratifica essa reprodução 

das diferenças sociais quando admite autora que “existe a desigualdade que se 

assenta na organização da sociedade de classe a que pertence o morto.” 

Podemos dizer que a desigualdade social se reproduz por intermédio do uso de 

todos os recursos semióticos ativados na representação da morte das classes 

de prestígio se considerarmos as diferentes formas de enterramentos, a 

estatuária e os gêneros textuais orais e escritos usados nesse contexto. Todo 

esse conjunto de semiosis tem um propósito comunicacional, uma causa e 

efeito sociais capazes de significar não somente as emoções oriundas da 

perda de um ente querido, mas também de marcar uma identidade social, um 

modo de agir e pensar que pode se valer, neste caso na maioria das vezes, do 

discurso religioso que projeta uma morte exemplar em um bom lugar, perto do 

que é sagrado. 

Com a proibição dos enterros nas igrejas e nos cemitérios paroquiais por 

questões sanitárias e de saúde pública, retomou-se a prática cemiterial. No 

Brasil, essa iniciativa configurou-se, em 1828 com a Lei Imperial de 

Estruturação dos Municípios, a qual surgiu como um instrumento de 

disseminação dos ideais europeus quanto à rejeição de certas práticas 

fúnebres que eram consideradas de uma mentalidade atrasada e supersticiosa.  
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O afastamento entre mortos e vivos já havia se iniciado desde meados 

do século XVIII com a introdução dos carneiros11 em algumas igrejas mantidas 

por irmandades religiosas. Reis (1991, p. 262) registra que o governo brasileiro 

queria implementar políticas públicas que fizessem do Brasil um país mais 

‘civilizado’,  e o enterro nas igrejas, como sugeria a comunidade médica da 

época, atraía doenças e condições insalubres de convivência no mesmo 

espaço entre mortos e vivos. Uma nova atitude se instala por intermédio das 

ações propostas pelo discurso higienista: a dessacralização da morte. A 

respeito dessa nova atitude, Koury (2003, p. 65) ressalta que o medo da morte 

nos Oitocentos acarreta um comprometimento na continuidade de velhas 

práticas e abre espaço para mudanças oriundas das novas formas de 

sensibilidade. A morte, nessa fase, transforma-se em uma questão sanitária. 

Sobre o papel dos cemitérios no mundo dos vivos, Ariés (2003, p. 77) 

destaca que: 

 
A cidade dos mortos é o inverso da sociedade dos vivos ou, mais que 
o inverso, sua imagem, e sua imagem intemporal. Pois os mortos 
passaram pelo momento da mudança, e seus monumentos são os 
signos da perenidade da cidade. 

 

O ressurgimento dos cemitérios configura-se como uma característica 

marcante dessa época em relação às atitudes funerárias, uma vez que 

acentuou o culto dos mortos como uma prática familiar que reputava não 

apenas uma demonstração de afetividade como também denotava uma boa 

conduta moral dos sobreviventes (MOTTA, 2008, p. 90). Por outro lado, muitos 

rejeitavam a ideia do afastamento dos mortos da casa de Deus e a importância 

de manter-se mais próximos de sua comunidade. 

No Maranhão, essa proibição foi inicialmente implementada nas décadas 

de 1850 e 1860 pelo governador da província do Maranhão, Dr. Eduardo 

Olímpio Machado. Marques (2008, p. 570) chama atenção para um fato 

bastante inusitado e paradoxal em relação ao destino final do autor da 

proibição: o governador, autor da proibição, foi enterrado na capela de Nossa 

Senhora da Boa Morte, na Igreja Nossa Senhora da Vitória, Catedral, em São 
                                                 
11 Como registra Reis (1997, p. 179), carneiro vem do latim carnarium, depósito de carne. Por influência 
do influência da forma francesa charnier, em 1829, o escrivão da Ordem Terceira de São Domingos 
escreveu charneira. Inicialmente designou “o conjunto de sepulturas, passando na primeira metade do 
século XIX, a designar as próprias sepulturas.”  
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Luis do Maranhão, fazendo a Câmara Municipal uma exceção na postura que 

vetava os enterramentos nas igrejas. Em sua sepultura, colocou-se uma lápide 

com esta inscrição: “Ao Dr. Eduardo Olímpio Machado, a Província 

agradecida/Lei 422, de 14. Ago. 1856”, como verificamos no exemplo 01 que 

segue. 

 

 

Ex. 01 - Lápide tumular de Eduardo Olímpio Machado. Igreja da Sé. Capela de Nossa Senhora 
da Boa Morte. 

 

A inscrição tumular desse governador do Maranhão não remete apenas 

a um ato administrativo relacionado à sua gestão. Essa escolha reforça 

principalmente uma ação que destaca a importância de seu papel social, sua 

ação mais significativa junto à sociedade maranhense que se associa às 

atitudes ligadas ao caráter exemplar da morte e dos mortos, exaltando as boas 

ações em vida.  

No Maranhão, a prática de transportar os restos mortais para os jazigos 

perpétuos nas igrejas perdurou até a primeira metade do século XX, como 

constatamos pela datação de lápides encontradas no interior das igrejas 

seculares, como é o caso da desta do exemplo 02 encontrada na Capela de 

Bom Jesus dos Navegantes, na Igreja de Santo Antonio, em São Luís do 

Maranhão.  
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Jazigo de Oscar Lamagnere 
Leal Galvão e Raymundo 
Feliciano Bayma do Lago. 
Nascido em 24 de abril de 
1852 e falecido em 11 de 

novembro de 1923. Saudades 
de sua esposa e filhos. Nem 

um coivo uma rosa, uma 
saudade, nem singela coroa 

de amizade  
depôz o Maranhão  

Loba que o leite transformara 
em fel, que abraçando Caim 

despresa Abel  
foco de ingratidão. 

 

Ex. 02 - Lápide do jazigo do Dr. Oscar Lamagnére Leal Galvão e Raymundo Feliciano Bayma 
do Lago. Capela Bom Jesus dos Navegantes. Igreja de Santo Antonio 

 

Dentre outras práticas ligadas às atitudes diante da morte e dos mortos 

no século XIX (ver exemplo 03), vale destacar que cabia aos padres da Igreja 

elaborar os registros de óbitos. Mesmo após a laicização, esse tipo de registro 

perdurou até meados do século XX, como exemplificamos, a seguir, com 

alguns retirados dos Livros de óbitos das Freguesias de Nossa Senhora da 

Conceição e de Nossa Senhora dos Remédios, em São Luís do Maranhão, do 

período de 1937 a 1962 (ver exemplos 04 e 05).  

 

Aos vinte de julho de mil oitocentos e quarenta e nove nesta freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição da cidade do Maranhão na Rua de São Pantaleão faleceo de moléstia interior a 
preta Juliana forra casada da idade de sessenta annos da nação Banguella foi com todos os 
sacramentos acompanhada pelo [ilegível] ao Cemitério da Misericórdia. Para constar fiz este 
assento. 
Ex.: 03 – Registro de óbito da Preta Juliana 
Fonte: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. Livro de Registro de Óbitos da 
Freguesia Nossa Senhora da Conceição. São Luís, 1845. fl. 56.  

 
Mirtes Cruz (1941) 
 
Domingo, 14 de setembro de 1941 foi enterrada as 9h/2 da manhã a Srta. Mirtes Cruz que foi 
vitima no sábado a noite de um atropelamento de automóvel quando voltava de um passeio 
feito com os colegas de turma e as Irmãs Doroteas, encarregadas delas. Morreu no Hospital 
do Pronto Socorro, assistida pela Madre Fonseca – Mestra Geral – Perdeu todo o sangue 
pelas feridas. Morreu com santas disposições, conhecendo tudo se sofrendo muito. Era tida 
como a “flor da 5ª série”. Fizera o retiro havia uns 16 dias, interna, a seu pedido com grande 
fervor. Até nos sofrimentos do desastre teve o cuidado com a modéstia e pudor, pedindo a 
Mestra Geral que não a deixasse exposta com menos compostura. Era sobrinha de Cônego 
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Arias Cruz, capelão do Colégio. Foi o Sr. Cônego que acompanhou o enterro, ficando o 
Vigário em casa da família, consolando os pais e rezando o terço com as pessoas presentes. 
Morreu no sábado, no dia 13 de Nossa Senhora de [?]. R. I. P.  
O Vigário – P. Joseph H. Foulquier.  
Ex.: 04 – Registro de óbito da Srta. Mirtes Cruz 
Fonte: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. Livro de Registro de Óbitos da 
Freguesia Nossa Senhora dos Remédios. São Luís, 1937-1962. fl. 17.  
 
 

Edgardo Carvalho de Oliveira (1942). 
 
Edgardo Carvalho de Oliveira faleceu no domingo pela manhã, 14 de fevereiro [de 1942]. Foi 
enterrado no mesmo dia às 4h da tarde – Rua da Independência ou Barão de Itapary, ultima 
casa à direita – quem desce para Camboa. Não foi assistido nem chamaram o Padre. Gente 
Espírita, segundo consta. 
O Vigário – P. Joseph H. Foulquier.  
Ex.: 05 – Registro de óbito de Edgardo Carvalho de Oliveira 
Fonte: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. Livro de Registro de Óbitos da 
Freguesia Nossa Senhora dos Remédios, São Luís, 1937-1962. fl. 25.  

 

No Brasil, todo o conjunto de ações praticadas no período oitocentista 

tinha como cerne a preocupação com o bem morrer a fim de que fosse 

garantida a salvação da alma e, consequentemente, a vida eterna, ideologia 

amplamente divulgada pela igreja católica. 

A última fase da história das atitudes fúnebres propostas por Ariés 

(2003) é a chamada “morte interdita”. Nessa etapa, falar da morte e dos mortos 

passa a ser socialmente proibido, transforma-se em um tema tabu. De acordo 

com Elias (1990), o homem civilizado proíbe-se espontaneamente de tocar 

naquilo que deseja, ama ou odeia por autocontrole socialmente incutido. Se, 

nos períodos anteriores, havia certa familiaridade com a morte, uma aceitação 

resignada do final inescapável do homem, do cumprimento da ordem natural da 

vida, com o advento da modernidade, “a morte torna-se vergonhosa e objeto de 

interdição.” Como postula Ariés (2003, p. 245), “a sociedade moderna privou o 

homem de sua morte, só a devolvendo caso ele deixe de usá-la para perturbar 

os vivos.” Em alguns casos, perde-se a assistência familiar e também religiosa.  

A morte é asséptica, ocorrida no frio ambiente hospitalar. Há uma 

dissimulação, um escamoteamento da morte por parte da família e do médico.  

No século XX, passou-se a evitar qualquer tipo de perturbação 

emocional excessiva ou mesmo os gestos dramáticos como aqueles 

registrados na morte romântica, representada nas obras literárias, exceto 

quando se trata de expressar luto por figuras públicas, como artistas, ídolos 
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esportivos, políticos de expressão entre outros tipos sociais, como nos alerta 

Koury (2003, p. 23). Por outro lado, conserva-se certa tradição quanto ao uso 

dos gêneros fúnebres como os santinhos de sétimo dia, os epitáfios, as 

notícias de falecimento, os anúncios de convites de missa de sétimo dia e as 

notas de agradecimentos pelas condolências recebidas em que podemos 

verificar uma economia na representação simbólica da morte e uma 

padronização comercial, fria, em que escapa o traço de uma individualidade, 

forjados por um pathos mais latente. 

Ariés (2003, p. 84-99) relata que, ao poupar-se o enfermo de enfrentar e 

assumir sua provação diante do fim inevitável, criou-se “uma intolerância com a 

morte do outro e uma nova confiança do moribundo em seus familiares,” 

instalando-se, dessa forma, um novo sentimento: o medo da morte. Citando 

especialmente o caso francês e o norte-americano, ao caracterizar o processo 

de interdição da morte como um tema tabu, controlado pelo saber do médico, 

em que ocorre um total apagamento dos ritos funerários como uma forma de 

escamoteamento dos sentimentos, destaca que é negado ao sujeito o direito a 

qualquer manifestação pública oriunda do desgosto causado pela morte de um 

ente querido. Para o autor, essa nova sensibilidade manifesta-se a partir da 

década de 1950 chegando até aos nossos dias.   

Apesar de manter-se alguma tradição nos ritos funerários, inicia-se, nas 

décadas de 1930, um esvaziamento dessas práticas que integram os ritos de 

passagem realizados, na maioria das vezes, em casa para o trespasse seguro 

do morto para o Paraíso, segundo a ideologia cristã. No século XX, “já não se 

morre mais em casa, e meio aos seus, mas sim no hospital, sozinho.” A morte 

perde o significado de solenidade pública conduzida pelo moribundo. O 

controle sobre esse momento é assumido pela família e pelo saber do médico 

que produzem um escamoteamento desse acontecimento.  Esse 

escamoteamento transforma a morte em interdição, que passa a ser encarada 

como vergonha pessoal ou institucional. Toda e qualquer manifestação pública 

de sofrimento é proibida. Novas atitudes configuram-se a fim de que “se oculte 

o que outrora era necessário expor ou mesmo simular: o desgosto”, como 

relata Ariés (1967 apud ARIÉS, 2003, p. 186). 

No Brasil, Koury (2003, p. 72), em sua pesquisa sobre o luto urbano em 

várias capitais do país, enfatiza que, na classe média urbana brasileira, o 
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processo de individualização e a perda de referências e valores culturais 

comunitários é recente e vertical o que cria uma “ambivalência de sentimentos 

[...] tanto na defesa de uma atitude radical individualista, quanto na defesa de 

passado recente perdido.” O resultado da pesquisa aponta para a projeção de 

uma sensação de embaraço pessoal e o sentimento de isolamento na 

expressão das emoções ligadas a morte e ao morrer. 

Em nosso estudo, preocupamo-nos, em especial, com qual o papel dos 

gêneros textuais fúnebres, em especial os escolhidos para a análise aqui 

empreendida: epitáfios, nota de falecimentos e obituários ou necrologias e 

memoriais virtuais em relação à representação ou não dessa interdição, ou 

ainda como intitulou Koury (2003) “o sentimento de isolamento na expressão 

das emoções ligadas a morte e ao morrer”, bem como a representação 

discursiva materializada pelas convenções instituídas socialmente para a 

integração do morto ao seu novo lugar social pela permanência ou pela 

mudança de práticas sociais relacionadas ao uso de textos escritos. O que 

podemos dizer nesta parte da pesquisa, é que parte dos textos escritos registra 

uma intensificação da representação de certos papéis sociais, além de também 

apontar para uma expressão dos sentimentos dos sobreviventes em relação 

aos efeitos da morte e do morrer em suas vidas. 

Na vida cotidiana dos séculos XX e XXI, a verbalização dos sentimentos 

provocados pela perda de um ente querido não se manifesta publicamente? 

Parece-nos que outras tecnologias, novas práticas foram incorporadas às 

manifestações e expressões utilizadas pelos agentes sociais para a superação 

do luto ou mesmo para a busca de solidariedade no enfrentamento da situação 

do morrer. Essas novas tecnologias proporcionam uma forma de 

descortinamento público mais intenso de um sofrimento individual, bem como 

outro tipo de interatividade distinta das práticas escritas comuns às práticas 

fúnebres.  

Para isso, citamos o exemplo das notas de falecimento e dos obituários 

publicados nos jornais em comparação aos memoriais virtuais encontrados na 

web. O registro da ação responsiva do interlocutor deste último é mais visível, 

notória, em alguns casos até mais imediata, do que as de gêneros que estão 

impressos em uma folha de jornal. Práticas textuais que sempre estiveram 

ligadas ao morrer e à morte persistem no uso, mas perderam um pouco da 
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força perlocucionária como prática ritual que ao mesmo tempo integra o morto 

ao seu novo lugar e possibilita a aceitação da condição de finitude do homem.  

Dessa forma, podemos dizer que a individualização crescente das 

relações sociais no Brasil atual tende a refrear o processo de individuação do 

sujeito que sofre a perda por intermédio do mascaramento da dor do sofrimento 

e da morte, como afirma Koury (2003)? As respostas para tais perguntas 

podem ser encontradas nas variadas formas genéricas ligadas às 

representações da morte produzidas pelas muitas instituições a que pertencem 

o morto e os enlutados. Sobre as questões aqui levantadas, promovemos o 

aprofundamento no capítulo que trata dos diversos gêneros fúnebres. 

Encontramos outra pesquisa que aborda as representações da morte, 

concebendo-as também como um constructo histórico e sociocultural, o estudo 

de Mary Bradbury, intitulado Representations of death (1999). A partir de uma 

abordagem etnográfica, enraizada na tradição durkheiminiana, ela estabelece 

uma psicologia social desse importante rito de passagem que é a morte, 

analisando as interações entre rituais, costumes e representações. A autora 

explora os modos, as formas sobre as quais se fala a respeito da morte em 

termos de considerá-la boa ou ruim, natural ou não natural, asseverando que 

todas essas representações trabalham com normas sociais poderosas. 

Bradbury analisou a resposta britânica para a morte em um ambiente urbano (a 

cidade de Londres) no início dos anos de 1990. Para a análise das práticas 

mortuárias, considerou uma variedade de sites: hospital, hospício, lar, salão 

funerário, crematório e cemitério a fim de examinar as instituições que lidam 

com o morrer e a morte. Particularmente a pesquisadora se interessa em 

verificar o que as pessoas fazem e sentem em relação à morte e o morrer. As 

reflexões da autora sobre os resultados advindos das análises das práticas 

mortuárias, destacamos a seguinte: 

 
As representações de morte e de perda têm passado por um 
processo de dicotomização pelo qual o morrer e o estar de luto 
equilibram-se entre o desejável e o indesejável. É frequentemente 
dito que nós não sabemos como falar sobre a morte, mas eu 
argumentaria que nós sabemos muitíssimo bem (Bradbury, 1999, p. 
142). 
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Em relação às representações da boa morte contemporânea, a 

pesquisadora britânica argumenta, considerando o exemplo londrino, que há 

uma diversificação dessa tipologia em três formas: a sagrada, a médica e a 

natural. Assevera que são tipos ideais e raramente apresentam-se na ‘forma 

pura’ no mundo real.   

Quanto à representação da morte sagrada, Bradbury (1999), nos relatos 

de seus entrevistados, identificou as seguintes características. O sujeito morre 

em casa, cercado pelo amor da família. Nesse ambiente, em meio aos 

pertences e lembranças do doente, os familiares celebram a ‘vida bem vivida’ 

daquele cuja morte espreita. Neste caso, a morte, para os sobreviventes, é 

uma passagem para uma nova vida no paraíso. Esta representação se parece 

com a descrição da já citada ‘morte domada e familiar’ discutida por Ariés 

(2003) no artigo em que analisa as atitudes tradicionais diante da morte na 

Europa medieval.  Como na Idade Media o moribundo e seus familiares, no 

exemplo londrino, têm como cenário um quarto. Soma-se a isso a morte na 

cama (a morte jacente medieval) que assume também um papel central na boa 

morte sagrada contemporânea.  

Bradbury sugere que mesmo hodiernamente existem ainda pessoas que 

conservam essa tradição de enfrentar a morte em casa, em meio a seus 

familiares e amigos, de forma calma e serena, acreditando que esse momento 

deve ser encarado com um renascimento para outra vida, portanto, não 

havendo o que temer. A aceitação da morte pelos sobreviventes se dá pela 

crença, pela fé na vida eterna. Outra característica da morte sagrada, como 

explica Bradbury (1999, p. 148), é que a morte é vista como um evento social. 

Desta forma, como foi no passado medieval a morte domada, na 

contemporaneidade, a morte sagrada é vista como “um tempo de dizer adeus a 

nossos entes queridos”. Este aspecto social, como alerta a autora, “estende-se 

para além do momento imediato da morte nos rituais que a seguem”. 

Da mesma forma em que a boa morte sagrada representou uma forma 

de controle da morte pela fé, a boa morte médica, como constatou Bradbury 

(1999, p. 149), também pode ser vista como uma estratégia para obtenção de 

controle por meio da aplicação do conhecimento científico. Nesse exemplo, o 

lugar de controle transfere-se do ator social que morre para aqueles que 

cuidam dele: o estafe médico. O foco dessa representação está sobre o 
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controle dos sintomas físicos, bem como do lugar e do tempo do morrer, pela 

ciência da médica. Nas entrevistas com os profissionais de saúde (médicos e 

enfermeiros), a morte boa ou ideal era aquela em que se podia controlar 

medicamente todos os eventos oriundos de sua ocorrência.  

No que diz respeito à última tipologia proposta por Bradbury (1999, p. 

154) para a representação da boa morte, a pesquisadora alerta que encontrou, 

em seu estudo etnográfico, diferentes definições de morte natural. Dentre as 

afirmações dos entrevistados sobre o que eles consideravam uma boa morte, 

uma grande parte relatou que acreditavam que uma morte configurava-se 

dessa forma porque ela ser natural. Como registra a pesquisadora, a análise 

dessa representação sugere que a morte natural apresentava-se como boa 

porque indicava uma ruptura com o controle médico do morrer, considerado 

intrusivo e arrogante. No passado, era breve e suscetível chegar-se ao fim. 

Isso geralmente acontecia em um período de doença, relativamente breve, 

causada por uma infecção que, nos dias de hoje, é curada facilmente pela 

ciência médica. Esse tipo de morte permitia uma breve preparação, mas não 

uma espera prolongada pelos avanços da medicina como acontece 

atualmente.  

Em sua análise do termo ‘natural’, Elias (1985, p. 79) aponta para a 

visão romântica de natureza considerada como um lugar de fuga, escape 

idealizado do mundo modernizado. Postula que ao considerar-se tal 

perspectiva tudo deve parecer ‘bom e salutar’. Salienta ainda que, na oposição 

cartesiana dessa visão, na qual a Natureza é posta em oposição à Ciência, é 

que se insere o movimento da morte natural. Assim, as mortes naturais são 

naturais não somente porque acontecem casualmente ou propositalmente, mas 

porque elas rejeitam o que é concebido pelo mundo da ciência médica. 

As formas contemporâneas do morrer, como relata Bradbury, são muito 

diferentes. Citando Morgan (1995), registra que, no fim do século XX, muitas 

pessoas esperam uma maior expectativa de vida terminada depois de um 

longo período de sofrimento causado por uma doença crônica debilitante. O 

prolongamento do morrer, advindo da medicalização da morte, apresenta-se 

como uma característica peculiar do morrer nas sociedades ocidentais na 

modernidade como já havia destacado Ariés (2003). A medicalização da 

sociedade ocasionou o fim da época da morte natural, como vimos na Idade 
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Média, além de também ter provocado a perda do direito do homem de presidir 

sua própria morte, como também nos relatou Ariés (2003, p. 235): “Hoje em dia 

não há mais resquícios, nem da noção que cada um tem ou deve ter que seu 

fim está próximo [...]”, priva-se o homem de sua própria morte. 

Bradbury (1999, p. 154) reforça que a volta da morte natural na 

contemporaneidade como uma prática ligada à boa morte surge como uma 

reação contrária à sua medicalização. Este movimento foi lançado no início dos 

anos 1990. Da mesma forma que na década de 1970 houve um movimento em 

favor do direito por um nascimento natural, sem as intervenções médicas que 

alteravam a ordem desse momento, o movimento pela morte natural 

preocupava-se com o direito do morrer, a fim de honrar a individualidade e a 

personalidade da pessoa que está morrendo.   

Em oposição às categorias da boa morte, Bradbury (1999, p. 160) 

apresenta a morte quando considerada um evento ruim. A pesquisadora 

constatou, ao analisar os relatos dos seus entrevistados, que quaisquer que 

sejam as circunstâncias que cerquem uma morte ruim, ela é sempre 

caracterizada em termos da falta de um controle. Nesse caso, o timing e a 

subitaneidade da morte são fatores cruciais. Na análise, os profissionais que 

lidam com a morte e os enlutados consideram que alguns tipos de eventos são 

vistos como ruins. Dentre os exemplos mais comuns desse tipo de categoria 

foram citadas: mortes resultantes de desastres automobilísticos, assassinatos, 

suicídios, acidentes, overdose de drogas e mortes em massa. 

No estudo da categorização da morte como um evento bom ou ruim, 

Bradbury (1999, p. 162) conclui que essas representações são forjadas pela 

“causa da morte, que determina fatores tais como níveis de consciência, local 

da morte e o grau de dor sentida.” Assevera ainda que essas representações 

não são apenas outro tipo de exemplo da primazia do modelo médico, uma vez 

que “o modo da morte provavelmente influencia sua classificação,” mas 

também trazem as “ visões idiossincráticas de mundo dos participantes do 

evento,” construindo uma variedade de categorias ao misturá-las e combiná-las 

de acordo com o contexto da morte.  

Concordamos com a autora quando ela declara que essa mistura 

contraditória de representações da morte é típica do discurso pós-modernista e 

que não se trata de um esvaziamento das práticas mortuárias tradicionais, mas 
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uma atitude repleta dos aspectos de ambivalência e contingência que Bauman 

(1992) apontou como característica da condição pós-moderna. Em uma rápida 

digressão acerca da problematização de Bauman sobre pós-modernidade, 

remetemo-nos, inicialmente, à metáfora da liquidez que ele utiliza para explicar 

o sentido dessa nova forma de estar no mundo. Para o sociólogo polonês, a 

crise das fortes ideologias, elaboradas na modernidade, produziu, do ponto de 

vista cultural e das atitudes sociais, um clima fluido, líquido, caracterizado pela 

precariedade, incerteza, rapidez de movimento. Como Bauman (2005a, p. 8) 

mesmo disse, “a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de 

incerteza constante.” Isso se explica porque, no mundo líquido, as ideologias 

não produzem mais aquela segurança existencial nas pessoas que nelas 

acreditavam. Práticas antigas, costumes, estilos de vida, crenças 

enfraqueceram-se, esvaziaram-se.  

Ao relacionarmos essa interpretação de Bauman da liquidez da vida em 

sociedade, produto do enfraquecimento de ideologias que antes sustentavam 

certa ordem social, cultural e política, e a compararmos com o que ocorreu no 

período oitocentista em relação às práticas mortuárias, ratificamos que a 

ideologia da boa morte, por exemplo, orientava, organizava, confortava e 

integrava todos da comunidade o que possibilitava uma aceitação da morte por 

intermédio de ações, de uma ritualística, de valores, de princípios, de normas e 

regras, forjados por um habitus religioso. Havia, na modernidade, uma 

socialização diante da morte, uma crença na eternidade (conceito de cunho 

religioso). Na modernidade líquida, perderam-se os valores sociais, prevaleceu 

o individualismo e vive-se uma infinitude fundada pelo discurso médico-

científico. Nessa sociedade, a infinitude caracteriza-se pelo prolongamento da 

vida a todo custo e o afastamento da morte a qualquer preço.  

A análise do exemplo londrino demonstra, como outros estudos sobre as 

práticas mortuárias (ARIÉS, 2003), que a organização da morte na pós-

modernidade é dominada pela ciência médica que tenta caracterizá-la como 

uma ‘boa morte’, procurando exercer controle sobre esse evento e seus 

participantes. Dessa forma, mesmo a morte mais calma e esperada envolve um 

número significativo de instituições que produzem uma série de atividades. 

Dentre as atividades sociais mais características das práticas mortuárias na 

Londres contemporânea estão: certificar e registrar a causa da morte, preparar 
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e embalsamar o cadáver, colocar notícias em jornais, executar o cortejo 

funeral, organizar a cerimônia de cremação, enviar cartões ou cartas de 

condolências e flores. Como atos e costumes rituais, essas atividades 

expressam representações da morte e servem como “veículos de 

representações tradicionais e meios de efetuar mudança.” 

Além desses rituais ligados diretamente a organização da morte, mais 

precisamente ao funeral, há também outras atividades que representam o 

sentimento de perda dos enlutados que varia de acordo com a cultura, a 

classe, o sexo, a religiosidade, o tipo de relação existente entre quem sofreu a 

perda e o morto. Essas atividades, apesar dessa variação, são apresentadas 

pelos estudiosos citados em nossa pesquisa como uma forma de 

presentificação do morto, de memória social da família e dos grupos sociais a 

qual o morto estava inserido. 

Quanto à representação da morte pelos enlutados, no século XXI, 

percebemos uma intensificação em relação à manifestação pública de 

sentimentos e emoções provocadas pelo luto no ambiente virtual em que, por 

meio da criação de memoriais virtuais ou de páginas individuais de sítios de 

relacionamentos, procura-se, de alguma forma, dividir a dor pela ausência de 

um ente querido. Isso ocorre ao se interpelar, utilizando-se dos hipertextos, um 

internauta a ser solidário com aquele sujeito que sofreu uma perda, 

convidando-o a manifestar o seu pesar pela morte, compartilhar do seu 

sofrimento. Parece que se busca um conforto, uma aceitação da morte, da 

perda, por meio dessa interação social virtual. Nos memoriais virtuais, 

identificamos relatos das emoções diárias da sensação de perda provocada 

pela morte, como também de sua não aceitação e de suas formas de 

enfrentamento e de superação. 
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Zulmira Adamkosky Bizerra 
Nascimento: 24/10/1947 
Óbito: 16/03/2009 
Cidade: Vila Velha 
País: Brasil 
 
Criado por Aryana Bizerra Ferreira 
Data da criação: 20/03/2009 
Total de visitas: 41 
 
PERFIL 
Nascida em 24/10/1947 em uma cidade do 
interior Zulmira era filha do meio entre dois 
irmãos homens, casou-se aos 25, não teve 
filhos, deixou treze sobrinhos, tais que são 
muito mais que filhos, tinha uma vida corrida 
a qual se aposentou como professora. 
 
OBITUÁRIO 
Em um exame de rotina descobriu que suas 
veias estavam intupidas comprometendo o 
seu coração, fez 4 safenas e 1 mamária teve 
boa recuperação mas logo veio o inchasso, 
fazendo com que procurasse o médico. O 
próprio disse que o rim estava comprometido 
sendo assim tratada no hospital, dias 
seguintes a uma reação estranha da 
medicação entrou em pré-coma o qual 
passou trinta dias na UTI entre melhoras e 
pioras, entre exames perfuraram-lhe o 
pulmão foi transferida de hospital para fazer 
emodialise e Deus não aguentou vê-la sofrer 
e a levou. 
 
ÚLTIMAS HOMENAGENS 
Homenagem de: Aryana Bizerra Ferreira 
20/03/2009 às 14:49:55 
Título: MINHA ETERNA TIA 
falar coisas bonitas para você e de você 
nunca foi difícil, mas para falar do sentimento 
que sinto por você é fácil TE AMO. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ex. 06 - Memorial virtual de Zulmira Adamkosky Bizerra 
Fonte: MEMORIAL VIVO. Disponível em: <htpp//www.memorialvivo.com.br.> Acesso em: 20. out. 2009. 

Últimos visitantes
 
Ana Paula 

Sua Homenagem
 
Compartilhe seu sentimento 
com o autor e os visitantes 
deste Memorial Vivo 
Faça seu login! 

Convidar amigos
 
Gostou desse memorial? 
Convide quantos amigos quiser 
para conhecê-lo 
Faça seu login! 

Área de Login
Login 
 
 
Senha 

 
Esqueceu sua senha?  
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Outros gêneros do ambiente virtual, como blogs, servem também como 

suportes para os gêneros fúnebres e manifestam algum tipo de representação 

ligada à morte, como ilustramos nos exemplos abaixo. 

 

Sábado, Novembro 03, 2007 
mais vale prevenir...  

se no cemitério dos prazeres há quem não deixe os agradecimentos a 

entalhar na lápide em mãos alheias, esclareço aqui também o que quero que 

conste na minha pedrinha: 

 

PUBLICADA POR GREGO EM 11 /03 /2007  
 

Ex. 07 – Blog como suporte de gênero fúnebre 
Fonte: GREGO. Disponível em: <http://producoes-audioindividuais.blogspot.com/2007/11/mais-vale-prevenir.html>. 
Acesso em: 20 ago. 2007.  
 

As reflexões acerca dessas diversidades de representações mortuárias 

nos empurram para algumas questões: Quais são os atores sociais que 

produzem os textos ligados às representações da morte e dos mortos? Como 

esses atores constroem essas representações positivas ou negativas da morte 

e dos mortos? Quais os gêneros e discursos que são ativados nessa situação e 

os efeitos de sentidos advindos dessa produção? Qual o propósito retórico das 

estratégias discursivas utilizadas nesse tipo de discurso? Quais são essas 

estratégias?  Pretendemos respondê-las nos capítulos que se seguem.   
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Em “Os gêneros fúnebres: motivações e usos”, capítulo que se insere 

nas próximas páginas, aprofundamos a discussão sobre as práticas mortuárias 

textuais e seus sistemas. 
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 CAPÍTULO 2  
 
OS GÊNEROS FÚNEBRES: motivações e usos 

 

A morte e os eventos de que dela advêm são projetados como ocasiões 

sociais ritualizadas. Convenções são criadas para realizar atividades nas 

diversificadas situações. Nas práticas sociais cotidianas, algumas atividades 

tornam-se mais recorrentes do que outras. Como Berger e Luckman (2007), em 

A construção da realidade, argumentaram é através do discurso ordinário que a 

realidade da vida cotidiana pode ser entendida. Podemos dizer, então, que a 

constituição dos gêneros encontra sua referência primária nos vários eventos 

da vida cotidiana. No contexto de nossa pesquisa, essas convenções ou 

formas tipificadoras fornecem um entendimento de importantes elementos 

socioculturais do morrer e do viver em nossa sociedade.  

Ao concordarmos que linguagem em uso é uma prática social12, a partir 

da noção de Miller (1984, p. 159) acreditamos, como a linguista americana, que 

gênero textual é uma “ação retórica tipificada, baseada em situações 

recorrentes”, autorreforçadora e criadora da atividade social cotidiana. 

Corroboramos dessa ideia da linguista americana, pois acreditamos também 

que a repetição, a recorrência de toda ação social é a base material do caráter 

recursivo da vida social. Como postula o sociólogo inglês Anthony Giddens 

(2009), é exatamente esse aspecto do agir humano em sociedade que designa 

sua recriação a partir dos próprios recursos que a constituem via dualidade da 

estrutura social. Com base na teoria sociológica de Giddens, Miller (1984, p. 

159) propõe uma noção em que “os gêneros textuais servem como modelos 

recorrentes da linguagem em uso” e, dessa forma, “ajudam a constituir a 

substância de nossa vida cultural”.  

                                                 
12 Quanto à noção de prática social, concordamos com Scollon (2001, p. 149) quando postula 
que se trata de “uma acumulação histórica dentro do corpo/habitus histórico das ações 
mediadas de um ator social tomadas das experiências de vida desses atores e que são 
reconhecíveis por outros como ‘a mesma’ ação social.” No caso das práticas mortuárias, a 
ação de integração do morto e as expressões de luto articulam com as relações sociais 
instauradas formas particulares de usar a linguagem. Por exemplo, em um sepultamento, ou 
velório, considera-se a estrutura e o uso da sepultura como um espaço físico para 
manifestação desses processos, mas também como uma forma de localizar o morto por meio 
de uma inscrição tumular. 
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A partir também de um fundamento bakhtiniano da noção de gênero, 

Fairclough (2001, p. 161), precursor da vertente teórica da Análise Crítica do 

Discurso, concebe esse elemento do agir social como “conjunto de convenções 

relativamente estável que se associa e realiza13 um tipo de atividade, 

emergente nos processos sociais de interação” “[...] são os aspectos 

especificamente discursivos de modos de agir e interagir no curso de eventos 

sociais [...] realizado nas formas e significados acionais de um texto” 

(Fairclough, 2003, p. 67). Assumindo que a construção social da realidade é 

inerente à linguagem em uso, os gêneros repetidamente adquirem seus 

significados de uma dada situação retórica, assim como de um contexto social 

mais amplo no qual essa situação se insere. A importância dos estudos dos 

gêneros, nessa perspectiva, centra-se na possibilidade de entendermos como 

os agentes sociais (inter)agem em situações particulares, bem como o que os 

motiva a realizar suas ações da forma que as realizam. 

Neste trabalho, fazemos referência a outros gêneros textuais ligados ao 

discurso fúnebre como uma forma de identificar o frame que organiza, realiza, 

representa o conjunto de ações empreendidas para a integração do morto ao 

seu novo lugar social na memória da comunidade a que pertence, a partir da 

produção de gêneros escritos pelas mais variadas instituições. Segundo 

Bazerman (2005, p. 32-34), considerar “o sistema de atividades junto com o 

sistema de gêneros é focalizar o que as pessoas fazem e como os textos 

ajudam as pessoas a fazê-lo, em vez de focalizar os textos como fins em si 

mesmo”. O sistema de gênero é concebido pelo linguista americano como “os 

diversos conjuntos de gêneros utilizados pelas pessoas em uma dada situação 

tipificada e que compreendem também as relações padronizadas que se 

estabelecem na produção, circulação e uso desses documentos.”  

Dentre os gêneros textuais que realizam ações em uma circunstância 

fúnebre, alguns comuns a quase todas as culturas e outros bem singulares de 

cada grupo, destacamos aqueles que objetivam integração do morto ao seu 

novo lugar social, o lugar da memória, da posteridade. São variados os 

gêneros e de vários campos de ação. Dentre os gêneros podemos citar: 

epitáfio, nota de falecimento, nota de agradecimento, obituário, certidão de 

                                                 
13 Concordamos com Meurer (2005: 81) quanto à escolha da tradução da palavra enacts do original por 
realiza, pois, neste estudo, significa melhor a relação com ação.  
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óbito, nênia, treno, epicédio, testamento, incelência, condolências, convite de 

missa, mementos ou santinhos de missas entre outros. 

O evento morte envolve vários campos da ação social, como 

identificamos na Figura 01: 

 

 
Figura 1: A morte e seus campos de ação 

 

Como acreditamos que os gêneros textuais são formas tipificadoras, 

reconhecíveis e autorreforçadoras do agir social, entendemos que estão 

impregnados da dualidade entre o indivíduo e a sociedade e, por isso mesmo, 

conforme Bazerman (2005, p. 31), eles se apresentam como “fatos sociais 

sobre os tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os 

modos como elas os realizam”, isto é, dizem respeito ao modo como constroem 

o mundo social e suas identidades individuais a partir desse macroespaço. Por 

emergirem nos processos sociais, captam e dão formas às ações que realizam 

nas mais diversas situações ou campo de ação a partir de um habitus.   

Campo e habitus são duas noções fundamentais na sociologia proposta 

por Pierre Bourdieu. Nas abordagens teórico-metodológicas que adotamos, 

inserem-se como dois importantes elementos que devem ser levados em conta 

na constituição, na gênese dos gêneros como práticas sociais. Ao 

concebermos os gêneros como formas do agir e interagir no curso dos eventos 

sociais, logo como práticas sociais, concordamos com Bourdieu (2003, p. 141) 

quando assevera que a prática social é o produto de uma relação dialética 

entre a situação e o habitus, entendido como princípio mediador entre as 

práticas individuais e as condições sociais de existência. Ao funcionar como 
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mediação entre a interioridade e a exterioridade, na acepção bourdierniana, o 

habitus completa o movimento de interiorização de estruturas exteriores da 

mesma forma que as práticas dos agentes geram uma exteriorização dos 

sistemas de disposições incorporadas. 

Como noção filosófica, o termo habitus percorreu uma longa história 

sendo utilizada por Aristóteles, Boetius, Averroes, Tomás de Aquino, Hegel, 

Mauss, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty entre outros, até ser ressignificado 

e reatualizado por Pierre Bourdieu. Etimologicamente a palavra é latina e foi 

utilizada pela tradição escolástica (inicialmente com Tomás de Aquino) para 

expressar a noção aristotélica hexis (disposição), sendo esta entendida 

basicamente como as características humanas físicas e morais adquiridas e 

estabelecidas por meio do processo de aprendizagem. Nos estudos de 

Bourdieu (1983, p. 65), assume um papel central na construção de uma 

“economia das práticas generalizadas” com sua sociologia dos sistemas 

simbólicos. Habitus é compreendido pelo sociólogo como: 

 
[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada 
momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de 
ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...]. 

 

A teoria do habitus reconhece que os agentes constroem ativamente o 

mundo social. Por isso mesmo, expressa a troca contínua e recíproca entre a 

sociedade e os indivíduos, o modo como o elemento macro (sociedade) está 

encarnado nas pessoas sob a forma de disposições duráveis e transferíveis, 

estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), adquiridos nas e pelas 

experiências práticas (em condições sociais específicas de existência). O 

habitus é um principio de socialização e de construção de identidades. 

Outro aspecto merecedor de destaque nessa teoria e que também está 

na base das abordagens dos gêneros como ação, como formas que nos 

ajudam a definir e a organizar as atividades sociais é o princípio de que a 

situação é a condição permissiva da realização do habitus. Nesta perspectiva, 

como reitera Bourdieu (1983, p. 106), “o habitus é também adaptação, ele 

realiza sem cessar um ajustamento ao mundo [...] define a percepção da 

situação que o determina.” 
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Estabelecendo uma aproximação da noção de gênero como ação e da 

teoria do habitus, em relação ao papel da situação, salientamos que como 

prática os gêneros são usados para atuar em situações e surgem das 

interações sociais. Essas características não apenas refletem a dinâmica 

social, mas também ajudam a significar as experiências ali modeladas. 

Bawarshi (2000, p.335) explica que as situações sociais modelam os gêneros; 

estes atuam em situações, mas são também produtos dessa situação. Porque 

são constructos sociais, parte do significado que os gêneros carregam reside 

na situação que os cria. Dessa forma, acreditamos, tomando como base os 

estudos sociológicos e retóricos de gênero que, no processo de produção dos 

gêneros, aspectos como a situação e o habitus encarnado nos agentes sociais 

são determinantes para a realização dos propósitos comunicacionais. 

Na abordagem histórico-discursiva, uma das vertentes teórico-

metodológicas adotadas neste estudo, a noção campo de ação, como nos 

informa Wodak (2008), foi pensada a partir desse importante elemento da 

Sociologia de Pierre Bourdieu. No corpo teórico de sua Sociologia reflexiva, a 

noção de campo sustenta, orienta e traduz a concepção social do autor. O 

sociólogo enfatiza esse pressuposto quando diz que: 

 
A noção de campo é, em certo sentido, uma estenografia conceptual 
de um modo de construção do objeto que vai comandar – ou orientar 
– todas as opções práticas da pesquisa. Ela funciona como um sinal 
que lembra o que há de fazer, a saber, verificar que o objeto em 
questão não está isolado de um conjunto de relações de que retira 
suas propriedades (Bourdieu, 2009, p. 27). 

 

Como assevera Bourdieu (2009, p. 69), é impossível pensar o mundo 

social sem considerar esse elemento, visto que ele possibilita pensar a 

realidade social relacionalmente, a saber, em termos de relações de forças 

entre as posições sociais. O campo, então, é um espaço social de relações 

objetivas entre grupos de agentes sociais que ocupam diferentes posições 

sociais e travam suas lutas e jogos de poder. Para o sociólogo, a sociedade é 

constituída de vários campos que são regidos por regras próprias. É pela 

compreensão da gênese social de um campo que se apreende aquilo que o 

sustenta, o jogo de linguagem que nele se joga, as coisas materiais e 

simbólicas que se geram. Sobre a determinação dos limites de um campo, 
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Bourdieu (2009, p. 31) adverte: “o limite de um campo é o limite dos seus 

efeitos ou, em outro sentido, um agente ou uma instituição faz parte de um 

campo na medida em que nele sofre efeitos ou que neles os produz”.  

Na morte, em cada campo de ação, os agentes sociais reproduzem um 

conjunto de gêneros textuais que contribuem com e moldam o discurso sobre a 

morte e os mortos. A distinção espacio-metafórica entre esses diferentes 

campos de ação, baseando-nos no argumento de Wodak (2001b, p. 66), pode 

ser entendida como uma distinção entre as diferentes funções ou objetivos 

socialmente institucionalizados das práticas discursivas e textuais relacionadas 

à morte. 

Nesse sistema de gêneros utilizado, inicialmente, para integrar o morto 

ao seu novo lugar, e ainda perpetuar e fixar na memória social uma 

representação, ideologicamente condicionada e forjada por discursos: religioso, 

jurídico, midiático, há uma variação de propósitos, se considerarmos quem 

produz o gênero e para quem, e dos discursos em que são forjadas as 

representações da morte e dos mortos.  

Assim, por exemplo, no campo da ação religiosa no que diz respeito ao 

macro tópico morte, distinguimos entre as funções, a celebração de práticas 

rituais para preparação do corpo, a integração do morto ao seu novo lugar 

social, a construção de um ethos pós-morte positivo do falecido e dos 

enlutados, o registro oficial do óbito (até o século XIX), a notificação pública da 

morte, a formulação de normas de comportamento para os atores sociais 

envolvidos em uma cena da morte, a rememorização do morto, a inserção da 

vida humana em um contexto supra-humano, divino, sagrado, dentre outras 

funções.  

Importante considerar aqui o que Wodak (2001b, p. 67) quando diz que:  

 
Um ‘discurso’ sobre um tópico específico pode encontrar seu ponto 
de partida dentro de um campo de ação e proceder por meio de 
outros. Discursos e tópicos de discurso espalham-se/estendem-se 
por/para outros campos e discursos (...) interpenetram-se, 
sobrepõem-se, referem-se a outros, ou são, de alguma forma, ligados 
social e funcionalmente uns com outros. 
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As práticas discursivas relacionadas à morte materializam-se nos 

diversos gêneros textuais e têm como ponto de partida o campo de ação 

religiosa, entretanto estendem-se também a outros campos, dependendo de 

alguns elementos do discurso como: locutor, referente, interlocutor, 

intencionalidade. 

Considerando o foco de nosso estudo, a seguir descrevemos e  

analisamos em uma perspectiva histórica, social, pragmática, funcional e 

retórica dos gêneros relacionados ao macro tópico discursivo aqui investigado.  

 

2.1. O caso do epitáfio: tradição em extinção? 
 

Em nossas palavras iniciais sobre essa prática mortuária, preocupamo-

nos com o que encerra o gesto epitáfico. Para isso, esboçamos um percurso 

que abarca desde a significação da palavra e sua relação com seu lugar de 

enunciação até sua história como prática cultural, suas mudanças e 

permanências, sua funcionalidade em seu(s) contexto de uso e a organização 

de seu esquema argumentativo. 

Etimologicamente, como registra Cunha (1986, p. 308), o termo epitáfio 

originou-se do grego antigo ἐπιτάφιος (epitáphios) pelo latim epitaphium. 

Palavra composta por dois radicais gregos: epi (sobre, em cima de,) e taphos 

(tumba, túmulo), significa, portanto, inscrição tumular. Em sua significação 

imediata, evoca primariamente ‘localização’ (epi) e, somente secundariamente, 

‘inscrição’, como nos explica Newstock (2009, p. 46). Sua localização (no 

túmulo) indica tanto um tópico como um componente espacial. Em outras 

palavras, a morte como tópico, e o túmulo como materialidade. Essa qualidade 

locativa do epitáfio identifica, aponta o lugar em que o morto está enterrado. 

Assim, nessa formulação semântica, há uma ênfase na nomeação e 

identificação do morto. 

Mudando de instância enunciativa, Moisés (1992, p. 194) acrescenta que 

“enquanto forma literária, (o epitáfio) nem sempre se converte em inscrição 

lapidar: pode erigir-se em poema autônomo, semelhante a outras composições 

que encerram lamento pela morte de alguém (epicédio, nênia, treno).” 

Quanto ao suporte material do epitáfio, Guthke (2003, p. 3) assevera que 

a pedra, como material menos sujeito aos reverses do tempo por sua 
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considerável resistência, representava, para os antigos, uma garantia de 

permanente e perpétua de pós-vida na memória da posteridade. As inscrições 

lapidares, nesse sentido, seriam documentos da morte que deveriam 

sobreviver à morte. Como símbolo dessa perenidade, a exemplo, apresenta-se 

uma prática muito comum entre os romanos que enterravam placas de bronze, 

aos deuses, para a lembrança imortal do falecido. 

Postulamos que as pedras, na representação da morte, validam e 

garantem a presentificação do morto na memória social. Já na Antiguidade, a 

pedra torna-se uma metáfora no discurso dos epitáfios, lembrança eterna que 

permanece viva para as futuras gerações. Daí o uso de expressões muito 

comuns aos epitáfios latinos como aeternus ou ainda memoriae aeterna em 

que se pode associar à força da materialidade da pedra, à qual, nesse 

contexto, atribui-se uma significação relacionada à perenidade, eternidade. 

Esse aspecto atravessou os séculos e perdura até os dias de hoje. 

Como confidência de vida, um epitáfio, na maioria das vezes, encapsula 

sentenças que trazem o resumo da experiência e da sabedoria de uma vida. 

Quando de autoria do falecido, contém suas últimas palavras que se projetam 

como uma tentativa de diálogo entre gerações passadas e futuras. Quando de 

autoria dos familiares sobreviventes, traz uma retrospectiva, quase sempre de 

caráter elegíaco, das ações de nossos antepassados ou ainda uma expressão 

dos sentimentos provocados pela morte de um ente querido. Nas palavras de 

Guthke (2003, p. 4), “as inscrições sepulcrais estão ideologicamente 

condicionadas pelas palavras que reconhecem a permanência da memória e, 

portanto, tentam estabelecer o lugar do falecido nessa memória.” De um modo 

geral, os epitáfios são testemunho da virtude, da sabedoria e dos méritos do 

falecido em que se projetam atitudes e comportamentos que seriam modelos. A 

projeção perpétua na memória dos sobreviventes, a possibilidade de tornar-se 

imortal são prometidas pela redenção de quem frequentemente é invocado nos 

epitáfios. 

Na composição de um epitáfio, tanto aqueles produzidos pelo falecido 

como os produzidos pelos sobreviventes, incorporam-se valores e virtudes 

relacionados a um tempo e a um lugar particulares, a uma realidade sócio-

histórica específica, em que se constrói uma identidade ‘ideal’ associada aos 

anseios do falecido e/ou da própria comunidade a que pertenceu. Por outro 
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lado, representam um gesto que expressa o sentimento do enlutado. Alguns 

desses constructos identitários são estereotipados, obedecem aos modelos 

socialmente aspirados pelos grupos. 

Quanto aos símbolos utilizados na composição desse gênero, o 

Cristianismo sob herança heleno-romana legou à tradição dos epitáfios um dos 

signos mais recorrentes em lápides: a cruz. Esse símbolo cristão, em 

inscrições tumulares, reflete a imortalidade prometida pelo conceito de 

ressurreição. Davies (2005, p. 7) alerta que “a teologia cristã, a iconografia, os 

modelos de culto, a existência da Páscoa e sua celebração, os ritos funerários, 

falavam da vida humana como uma viagem da vida terrena para a vida eterna.” 

Nessa perspectiva, a tradição cristã glorifica a morte. Este momento, para os 

cristãos, representa a superação do pecado, a promessa de vida eterna. Nas 

sepulturas, a cruz remete ao sofrimento de Cristo e sua vitória sobre a morte. 

Nesse caso, o epitáfio cristão refere-se às verdades da doutrina cristã como a 

ressurreição, enfatizando, na maioria das vezes, o futuro da alma mais do que 

simplesmente o mérito do morto. 

Ao esboçarmos um resgate do aparecimento desse gênero textual, os 

registros históricos indicam que os primeiros epitáfios conhecidos foram os 

egípcios, gravados nos sarcófagos, como o registrado na lápide do exemplo 

07, datada do século XIII a. C. Aqueles que foram decifrados obedecem a um 

modelo uniforme que começa por uma prece a uma divindade, em geral, Osíris 

ou Anúbis, seguida do nome, da ascendência e dos títulos do defunto. 
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Ex. 07 – Foto de Lápide egípcia. 

Fonte: 
http://galeriabiblica.blogspot.com/2008/07/escritura-
biblica.html. Acesso em: 11. ago. 2007. 

 

Maspero e Sete (1981, p. 81), na tradução dos Textos sagrados das 

pirâmides, apresentam-nos o Louvor a Amon, inscrito em uma lápide tumular 

na necrópole de Tebas, pertencente à 19ª Dinastia (1320/1232 a.C.) 

 
Escrevo hinos ao Senhor,em seu nome. Louvo-o até às alturas do 
céu, até à extremidade da terra. Falo do seu poderio,aos que sobem 
pelo rio, aos que descem pelo rio. Tenham cuidado com Ele! Repitam 
isso ao filho, à filha,aos grandes, aos pequenos,às gerações atuais, 
às gerações que ainda não viram a luz,aos peixes na água,às aves 
no céu, a quem O conhece,a quem O ignora. Tenham cuidado com 
Ele! És Amon, o mestre silencioso.Que atende ao apelo do infeliz! 
Chamo por ti, pois estou aflito e vens salvar-me. Trazes-me alento em 
minha desgraça, salvando-me quando estou na prisão. Amon Ra, 
Senhor de Tebas, salvas quem está no Ocidente. Quando te chamo, 
és tu que corres de longe. 

 

A inscrição tumular a seguir foi encontrada em uma das paredes do 

túmulo de Nefertari, primeira esposa do faraó Ramsés II. Urpia (2009) registra 

a seguinte transcrição: 

 
Eu dou-te a vida de Ra, Osírica, Grande Esposa real, Senhora das 
Duas Terras, Senhora do Alto e do Baixo Egipto, possuidora de 
encanto, doçura e amor, que ocupa um lugar no templo de Amon, 
Nefertari, Meryenmut, Justificada (...), que se encontra no País 
Sagrado dos que estão em Osíris, o Grande Deus. 
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Os epitáfios da Grécia antiga, considerando-se a tradição literária grega, 

eram quase sempre compostos em versos elegíacos, embora, mais tarde, 

começassem a aparecer em prosa. Alguns poetas gregos de epigramas são: 

Leonidas de Tarento, Luciano de Samósata e Antípatros de Sídon. Além de 

epitáfios a grandes vultos, como Homero, há poemas notáveis de autores 

anônimos a pobre gente. Este é o caso do epigrama encontrada no túmulo do 

poeta Heraclito de Halicarnasso escrito por Antípatros de Sídon (2009) no texto 

que segue. 

 
Sabendo a tua morte, Heráclito, vieram-me  
As lágrimas: lembrei-me  
Quantas vezes os dois, conversando, conduzimos  
O Sol ao seu leito. E todavia,  
Se estás em qualquer lugar, habitante de Halicarnasso,  
Cinza já há muito, eles estão bem vivos,  
Os teus cantos de rouxinol, sobre os quais o rapinador  
Universal, Hades, não deitará a mão.  

 

Outro epitáfio grego com datação provável entre 200 a.C. até cerca de 

100 d.C. e que se apresenta como a composição musical ocidental mais antiga 

está gravada em uma lápide encontrada perto de Aidin na Turquia (próximo de 

Éfeso) de autoria de Seikilos (2007) que o dedicou a sua esposa. O texto da 

música do grego transliterado está registrado da seguinte forma: 

 

 
Hoson zes, phainou 
Meden holos su lupou 
Pros oligon esti to zen 
To telos ho chronos apaitei 
 
Enquanto viveres, brilha 
Não sofras nenhum mal 
A vida é curta 
E o tempo cobra suas dívidas. 

 
 

 
Além desses  versos, encontra-se também a seguinte inscrição: “Eu sou 

um túmulo, um ícone. Seikilos me pôs aqui como um símbolo eterno da 

lembrança imortal.” 

Como postulamos em Santana (2008), em contraste com os gregos, os 

epitáfios romanos continham apenas nomes e fatos, sendo desprovidos de 
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valor literário. Começavam usualmente pelas fórmulas Siste, viator ou Aspice, 

viator, que significam: "Detém-te, viajante" ou "Olha, viajante". Segundo Ariés 

(2003, p. 59): “(...) na Roma Antiga cada indivíduo, às vezes mesmo um 

escravo, tinha um local de sepultura (loculus) e que este local era 

frequentemente marcado por uma inscrição.” 

Para ilustrar a prática do epitáfio na cultura da Roma Antiga, citamos a 

pesquisa arqueológica de Ferreira (2004, p. 53). A seguir, registramos 

transcrições de algumas inscrições tumulares romanas coletadas pela autora: 

Licinio Polli F(ilio) / Cilo Bovti F(ilius) H(eres). / Ex T(estamento) F(aciendum) 

C(uravit). A placa funerária diz: A Licínio, filho de Polo. Cilão, filho de Búcio, o 

herdeiro, mandou fazer por disposição testamentária. Em outra lápide tumular 

foi registrado: Nepos / Arconis F(ilius) / H(ic) S(itus) E(st) / S(it)  T(ibi)  T(erra) . 

L(evis). Significa: Aqui jaz Nepo, filho de Arcão. Que a terra te seja leve. 

(Ferreira, 2004, p. 68).  A inscrição da lápide de Licinio permite também o 

conhecimento das regras jurídicas romanas através do recurso ao testamento, 

como verificou Ferreira (2004, p. 31). Essa tradição conservou-se até o século 

XIX nas inscrições tumulares no Brasil, com podemos verificar no exemplo 08 

que segue. 

 

 

Aqui jaz 
 

O P. Antonio Bernardo da 
Encarnação e Silva nascido a 13 
de junho de 1799 na Villa de Viana 
desta província Bacharel formado 
em theologia Examinador Synoday 
Mestre eschola desta Cathedral 
Commendador na ordem de 
Christo Cavaleiro na da Rosa 
Lente de Rethorica e portica no 
Lyceo desta cidade onde morreo a 
25 de agosto de 1845 governando 
o bispado por disposição 
testamentária sua Aqui jaz 
também seu pai Antonio da Silva. 
(Grifo nosso). 

 
 
 

Ex. 08 – SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da Inscrição tumular do Padre Antonio Bernardo da 
Encarnação e Silva – Sacristia da Igreja Nossa Senhora da Vitória, Palácio Episcopal. 

 



 66

A fórmula recorrente nos epitáfios: S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), em 

português “Que a terra lhe seja leve”, quase sempre era representada por suas 

iniciais como atesta o epitáfio de Nepo. A lápide, considerando o uso dessa 

expressão, conforme Ferreira (2004, p. 68), é datada da segunda metade do 

século I, início do II d. C. Essa expressão incorporou-se a cultura dos epitáfios 

dos povos romanizados.  

Outra característica dos epitáfios romanos era a abreviação de palavras 

ou expressões, recurso bastante utilizado pelos lapicidas como uma forma de 

aproveitar o espaço disponível para a inscrição. 

A preocupação em se manter presente, de alguma forma, no mundo dos 

vivos era tamanha que muitas pessoas deixavam o registro em testamento a 

fim de garantir a construção da sua lápide bem como a escritura de seu epitáfio 

a vista de todos os membros da sociedade, uma vez que os cemitérios 

romanos ficavam próximos às estradas. Muitas dessas expressões ainda 

permaneceram em uso por muito tempo. Existem epitáfios (até início do século 

XX) que ainda revelam que a decisão de inscrição na lápide foi uma disposição 

testamentária. A autoria da inscrição tumular quase sempre é de membro da 

família ou amigo. 

 

 
 
 
C (alvus) CORNELIVS C(uravit) F(aciendum) VO(bis) T(erra) (levis) 
CALVOS VIVOS SIBI ET L(ucius) CORNELIO C(uravit) 
F(aciendum) VO(bis) T(erra) levis FRATRI. 
H(oc) M(onumentum) H(eredem) N(on) S(equetur) 
 
(Calvo Cornélio mandou fazer para si e para o irmão Lúcio Cornélio. 
Que a terra lhes seja leve. Este monumento não servirá aos 
herdeiros.). 

 
 

Ex. 09 – Inscrição tumular romana de Calvo e Lúcio Cornélio (Bérgamo/Itália) 
Fonte: Museu Arqueológico de Bérgamo. Disponível em: 
<http://www.museoarcheologicobergamo.it/>. Acesso em: 7.jul.2008. 
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No exemplo 09, uma lápide tumular, datada do início do século I, 

encontrada no território de Bérgamo, cidade italiana, próxima a Milão, há a 

inclusão de um outro recurso semiótico: uma escultura de duas expressões 

fisionômicas, uma tentativa de representação da imagem do defunto, mas que 

já nessa época se configura como um elemento de prestígio. 

Por volta do século V, as inscrições funerárias começam a tornar-se 

escassas. Ocorre uma lacuna de cerca de 800 a 900 anos da existência desse 

costume, retomado a partir do século XII e difundido, mais significativamente 

no século XIII. Entretanto, o ressurgimento das inscrições funerárias, assim 

com dos túmulos individuais, será restrito a personas ilustres (reis, rainhas, 

clérigos ou leigos de grande prestígio) (ARIÉS, 2003, p.59-60).  

Na Idade Média, a cultura dos epitáfios prossegue nas lápides funerárias 

dos túmulos  da classe de prestígio. Os túmulos apresentavam uma estatuária 

que reproduzia, a partir do molde de uma mascára mortuária, os traço do vivo, 

em uma tentativa de substituir a cruel realidade da morte pela arte (ARIÉS, 

2003, p.144). Aliada a essa representação estética da morte, estão os epitáfios, 

alguns verdadeiros épicos dos feitos do morto, como ilustramos com o exemplo 

10 a seguir. 
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Aq(u)i iaz Lopo Fernandez Pacheco 
Senhor de Fer(r)eira e moordomo moor 
de Dom I(n)fante e do M Pedro e 
Chanceler da Reinha Dona Beatriz o 
qual foi Mercee e Feitura DelRei Dom 
Afonso o quarto e foi CoN El na lide Que 
(h)ouve com ElRei d e Gra(n)ada hum 
este Rei foi fazer aiuda a ElRei Dom 
Afonso de Castela quando ElRei de  
Benama rin iazia sobre tarifa na era de 
mil e Cª Cª Cª e Lª Xª Xª e VII anos ao 
qual Lopo Fernandez foi en avinhon 
dada con grande honra pelo papa 
Benedito huma rosa douro que ele com 
grande honra pos en  esta see tanto que 
dalo chego u o qual foi casado com 
Dona Maria filha de Dom Rui Gil de Vila 
Lobos e de Dona Tareiia Sanchez que 
foi filha de DelRei Dom Sancho de 
Castela e foi en terra do en este 
moiimento XX e nove dias de dezenbro 
da era de mil Cª Cª Cª e LXXX e sete 
anos.14 
 

 
 

Ex. 10 – Lápide tumular portuguesa, Igreja da Sé - Lisboa/Portugal. 
Fonte: MEDIEVALISTA. Disponível em: <http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/>.  Acesso 
em 6. jan.2009. 

 

Os brasões e as armas dos Pachecos laureiam ricamente a lápide, 

indicando o prestígio social do representado.  

No século XVIII, os túmulos eram uma combinação de dois elementos 

que eram utilizados separadamente: a pedra sepulcral no chão, horizontal, e a 

inscrição “aqui jaz”, ou pedra fundamental, destinada a ser fixada verticalmente 

numa parede ou num pilar. Segundo Ariés (2003, p. 75), a inscrição, seguindo 

a tradição dos epitáfios, era ao mesmo tempo biográfica e elegíaca, no caso 

dos defuntos ilustres, cujo destino era tomado como exemplo. Outros 

elementos eram adicionados à inscrição e ao próprio monumento tumular. 

Além disso, agrega-se ao texto um sentido de pertença, de propriedade, de 

individualização dos túmulos, como encontramos no túmulo do Frei Joseph 

Delgarte que foi enterrado na Igreja da Sé, em São Luis do Maranhão: 

“Sepvtvradd.fr.iozephdelgartereligiozo dasantissimatrindade  3º bispo 

domaranhõovefalleceoa14 de dezenbrode 1724.” 
                                                 
14 A transcrição do epitáfio foi feita por Barroca (2000, p. 1699). 
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Como já referido no capítulo que abordou, em uma perspectiva histórica, 

as atitudes de sociedades ocidentais diante da morte e dos mortos, a partir do 

início do século XVIII até o início do século XIX ocorreu uma lenta modificação 

no culto da morte e suas representações. O que se tornou distinto na cultura do 

epitáfio nesse período é o apelo ao sentimentalismo para regular, ponderar 

vida e morte.   

No século XIX, os epitáfios novamente são utilizados como gênero do 

discurso literário. Chama-nos atenção aqui o deslocamento do lugar de 

enunciação desse tipo de prática para um outro domínio de discurso. O 

escapismo, a evasão da realidade foi uma atitude característica do discurso 

romântico, e vários foram os recursos dos quais se valeram os artistas desse 

período. Dentre eles, apresentamos o que interessa ao propósito desta 

pesquisa: a fuga na morte.  

Na estética romântica, a morte não era vista como um fim, mas um 

início, a libertação do fardo material. Assim, na produção dessa estética 

literária, aquela atitude de angústia própria dos poetas desse período 

transformava-se em culto ao mórbido, em desejo de morte. O epitáfio, neste 

caso, é a forma genérica que remete, realiza materialmente a idéia de morte. 

Ele encarna, nesse domínio discursivo, uma elaboração ficcional da morte que 

traduz a ideologia romântica.  

No Brasil, poetas como Gonçalves de Magalhães, Fagundes Varela, 

Castro Alves, Alvares de Azevedo elaboraram poemas cuja temática da morte 

era recorrente, utilizando o gênero epitáfio como forma de revelar sua atitude 

diante da morte e, em alguns casos, como forma de elaboração da perda.  

Em seu poema intitulado Lembrança de morrer, Álvares de Azevedo 

(1999, pp. 189-190) cria o epitáfio que gostaria de ter sobre sua lápide que 

aponta para uma representação ligada à visão do mundo onírico e amoroso, ao 

ethos romântico  dos poetas dessa estética. 

 

(...) 
Descansem o meu leito solitário  
Na floresta dos homens esquecida,  
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:  
Foi poeta - sonhou - e amou na vida... (Grifo nosso) 
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Já o poeta Castro Alves (1995) escreveu o poema Epitáfio para 

expressar o sentimento de dor pela morte da mãe. 
 

Epitáfio 
 

Para um túmulo de mãe. 
Como o orvalho das ramas do salgueiro 
Resvala sobre a lápide do trilho, 
Assim gotejam lágrimas de filho, 
Ó Minha Mãe! sobre o sepulcro teu. 
Mas como o sol nascente a gota enxuga 
Que a noite derramou sobre os escolhos... 
O anjo da Crença nos enxuga os olhos 
E faz do pranto uma oração... no céu! 

 

Nosso interesse em citar este uso do epitáfio em outro domínio de 

discurso advém, principalmente, devido ao fato de que, apesar de tratar-se de 

um discurso ficcional, o propósito retórico do gênero textual permanece o 

mesmo daquele operacionalizado na vida cotidiana15. Evocamos, desta forma, 

Wolfgang Iser, em O fictício e o imaginário (1999, p. 66), quando diz que 

apesar de a ficção transgredir o mundo real e suas fronteiras, sempre envolve 

dois mundos – o real e o ficcional. Consoante com suas ideias, acreditamos 

que a ficção participa da constituição do real. Portanto, consideramos neste 

trabalho também o uso ficcional, o deslocamento do lugar de enunciação do 

epitáfio para a instância literária por entendermos que a essência de suas 

características retóricas continua a mesma, a saber, o conteúdo semântico, a 

ação pragmática, as realizações linguísticas. 

Os gêneros literários (neste caso, os epitáfios apresentam-se como um 

poema fúnebre, uma forma de expressão do ‘eu lírico’ do poeta) não podem ser 

entendidos como funcionais e pragmáticos, não podem existir e operar sobre 

leitores e escritores da mesma forma que os outros gêneros da vida cotidiana? 

Baseando-nos em Devitt (2000), postulamos que sim. Os textos e os seus 

significados textuais quer sejam literários ou não literários não são objetivos e 

                                                 
15 Não queremos expandir as querelas teóricas acerca da concepção de vida cotidiana, 
realidade e ficção, pois não é propósito deste trabalho. Entretanto, como a vida cotidiana ou o 
life world [termo empregado por Bazerman (2003)], é usualmente associado às rotinas 
mundanas, (...), que sustentam e mantém as estruturas de nossas vidas cotidianas, conforme o 
que explica Featherstone (1995, pp. 82-83), cremos na relação entre essas rotinas, essas 
atividades repetitivas diárias e os gêneros textuais.  Ao considerarmos a noção de gênero 
como ação social tipificada e recorrente, concebemos também que são respostas repetidas em 
certos contextos de discursos que expressam convenções da linguagem em uso em uma dada 
circunstância da vida cotidiana. 



 71

estáticos, mas dinâmicos e criados pela interação escritor, leitor e contexto.  O 

uso do poema como uma das formas textuais de epitáfios é comprovado pela 

inscrição tumular do exemplo 11 do conjunto de textos coletados para nossa 

pesquisa, ilustrado a seguir. 

 

 

 
 

Calkida e pálida morte 
Em marcha ufana 

Ao régio paço 
E a pastoril choupana 

Tranpõs os umbraes da 
eternidade 

E já dorme da morte o 
interminável somno. 

Manoel Joaquim Ferreira 
_____ 

Para! Não piza 
Ajoelha e ora 

P.N.A.M 
Falleceo em 1º de Junho de 
1874 

Ex. 11  - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da lápide do ossuário de Manoel Joaquim Ferreira, 
Capela Bom Jesus dos Navegantes - Igreja de Santo Antonio – São Luis/MA 

 

Na criação de um poema, cujo gênero escolhido é um epitáfio, 

reconhecemos que essa escolha não é neutra nem puramente estilística, pois é 

moldada a partir dos objetivos do poeta para aquela produção, das 

necessidades do contexto situacional e cultural, da ação responsiva que ele 

deseja provocar no leitor, da emoção representada, das convenções 

socialmente usadas em dado contexto. 

O apelo ao sentimentalismo exacerbado, característica também do 

período romântico, é assimilado na construção dos epitáfios nas lápides 

tumulares oitocentistas, como indicamos no exemplo 12. 
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Nesta louza repouzão os restos mortais 
das senhoras D. Francisca Eugenia 
Ferreira, D. Mariana Benedicta Ferreira, 
filhas legitimas do capitão Manoel 
Ferreira dos Santos, aquella fallecida a 
17 de fevereiro de 1849, com 62 annos 
de idade, esta a 15 de septembro de 
1854, com 66 annos. Ambas morrerão 
donzelas, e pelas muitas virtudes forão 
dignas de subida estima. Seus 
sobrinhos José Antonio Ferreira de Lima, 
D. Joaquina Trindade de Lima em 
testemunho do muito amor que sempre 
lhes tributarão lhes dedicão esta lapida, e 
por provas de seus respeitos e eterna 
saudades. Oh, pio leitor! Um Pai-Nosso 
pelo repouso de sua alma. (Grifo nosso) 

Ex. 12 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da lápide do ossuário de D. Francisca Eugenia Ferreira 
e de D. Mariana Benedicta Ferreira, Capela Nossa Senhora da Boa Morte - Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo – Alcântara/MA. 

 

Outro recurso semiótico das lápides oitocentistas encontra-se no 

exemplo 12, em alto relevo: o signo escatológico da caveira com tíbias 

cruzadas. Segundo Borges (2006, p. 2), essa é uma característica das 

representações da morte no Brasil Império escravista e remete à consumação 

dos tempos. 

A individualização das sepulturas, durante o século XIX, possibilitou 

certa dignidade ao lugar de ‘descanso’ do morto. Expressões latinas como 

Resquiecat in pace (Descanse em paz) eram muito usuais nas lápides. Os 

temas predominantes nos epitáfios incluíam desde lembranças da brevidade da 

vida, a certeza da Ressurreição e do Juízo Final, a esperança do recebimento 

da misericórdia de Deus e do encontro com os entes queridos, até pedidos de 

arrependimento dos pecados e de preparação para a morte. No Ocidente, 

esses temas representam o caráter exemplar da morte, fundamentado no 

discurso religioso, e exortam o leitor a refletir sobre as verdades doutrinais 

cristãs, ou ainda sobre a certeza do homem diante de sua finitude, como 

encontramos no exemplo 13. Os pedidos de orações ao leitor desavisado o 

tornam também responsável pela salvação daquela alma, com vimos no 

exemplo 11: Ajoelha e ora P.N.A.M16.   

 

                                                 
16 Abreviatura de Pai Nosso e Ave Maria. 
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1864-1919 
 

Saudade Palmerio               Sylvio Lembrança 
 

MARIA G. DE MIRANDA GOES 
 

* 18 –12 -1864 † 15-4-1919 
 

A Cotinha Miranda 
 

ÉS O QUE FUI. 
SERÁS O QUE SOU. 

 
Edgard à mamãe                      Amor Filial Ernani 

 
 

Ex. 13  - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da lápide tumular de Maria G. de Miranda Góes, 
Cemitério do Gavião - São Luís-MA 

 

Além dessa religiosidade sempre latente no discurso dos epitáfios, o 

período oitocentista com a laicização caracteriza-se por uma valorização do 

papel na vida secular exercido pelo ator social representado, como registrado 

na lápide tumular do Imperador do Brasil, D. Pedro I: 
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PEDRO I 
FUNDADOR DO IMPÉRIO 

1º IMPERADOR 
CONSTITUCIONAL 

E DEFENSOR PERPÉTUO 
DO BRASIL 

28º REI DE PORTUGAL, 4º 
DO NOME 

* 12-X-1798 † 24-IX-1834 
 

Ex. 14  - Inscrição tumular de D. Pedro I, Cripta da Monumento à Independência, Museu do 
Ipiranga – São Paulo-SP. 
Fonte: Túmulos Brasil. Disponível em: www.tumulosbrasil.com.br. Acesso em: 2 jul. 2008. 

 

 

No século XX até a primeira década do XXI, a prática cultural dos 

epitáfios permanece. Nos modelos cemiteriais da contemporaneidade, o local 

para a inscrição, na maioria das vezes, resume-se a uma placa de alumínio, 

mármore, azulejo e outros tipos de materiais, de tamanho bem reduzido se 

comparada aos monumentos funerários e às lápides dos primeiros cemitérios, 

limitando, em alguns casos, a extensão dos textos.  

Como retroaludimos em Santana (2008a), outro uso do epitáfio surge de 

uma relação intergenérica17 com a charge, cuja representação uma refere-se a 

uma celebridade, como se estivesse morta, reforçando um traço característico 

negativo do representado. Aliás, este é um raro uso em que o epitáfio assume 

uma representação negativa. A charge-epitáfio pode também referir-se a tipos 

sociais que costumeiramente são estereotipados como o fanho, o funcionário 

público, o herói, o alcoólatra, o delegado, o homossexual, o claustrofóbico 

dentre outros. Neste caso, o gênero sofre uma distorção do propósito 

comunicativo ao objetivar o riso e não mais um lamento que expressa tristeza.  

                                                 
17 Os textos citados como exemplos apresentam uma’ configuração híbrida’, pois têm o formato 
de um epitáfio para o gênero charge virtual.  Marcuschi (2010, p. 32) considera essa 
‘configuração híbrida’ uma ‘estrutura intergênero’, ou seja, “uma mescla de gêneros em que um 
gênero assume a função do outro.” Neste caso, o epitáfio assume a função da charge. 
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Fig. 2 - Charge-epitáfio virtual 
Fonte: Disponível em: <htpp//www.jurato.powerminas.com/cada-um-tem-o-epitáfio-que-
merece-hehe>. Acesso em 12. Nov.2008. 

 

Nesse exemplo, o que queremos ressaltar é a mescla do epitáfio com 

outro gênero ou, utilizando uma expressão criada por Marcuschi (2010, p. 33), 

“uma intertextualidade intergêneros”. Entretanto, reconhecemos que o 

predomínio da função genérica, nesse caso, como alerta o linguista brasileiro, 

“supera a forma na determinação do gênero, o que evidencia a plasticidade e a 

dinamicidade dos gêneros”. 
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2.2. As elegias fúnebres: a nênia, o epicédio e o treno.  

 

Apesar de o epitáfio, algumas vezes, assumir a forma de poema, há no 

discurso sobre a morte três gêneros literários ligados às práticas mortuárias: a 

nênia, o treno e o epicédio, variantes da elegia, ou ainda, cânticos fúnebres. 

No discurso literário, a elegia, segundo D’Onofrio (1995, p. 71), foi usada 

por poetas gregos (Calinos, Arquíloco, Simônides) e latinos (Tíbulo, Propércio, 

Ovídio) para indicar um canto triste, um lamento pela morte de um ente querido 

e tinha por finalidade estimular a reflexão sobre os sentimentos em relação à 

morte. Deriva-se da poesia épica, e por isso mantem certa afinidade com o 

aspecto narrativo desse outro gênero. Tem um caráter laudatório, moralizante, 

exortativo e sentencioso, “ou como diziam os gregos, gnômico: encerrava 

conceitos e máximas morais que visavam a fornecer aos ouvintes regras de 

bem servir e suportar os transes da fortuna.” (MOISÉS, 1992, p. 168). Era, na 

Roma Antiga, recitada em público.  

A distinção desses três gêneros revelou-se muito tênue na bibliografia 

especializada que utilizamos para melhor caracterizá-los. Em comum, há a 

certeza de que são composições literárias de tema fúnebre que manifesta um 

lamento, uma forma de pranteamento de um ente querido, uma pessoa ilustre, 

usadas desde a Antiguidade Clássica. No Tratado de versificação, Bilac et 

Passos (1905) postulam a seguinte distinção entre esses gêneros do discurso 

literário, quanto ao uso  na Roma Antiga:  

 
a nenia era declamada ou cantada junto á fogueira, em que se 
incinerava o cadaver; o epitaphio era gravado sobre urn túmulo; e o 
epicedio era pronunciado na cerimonia dos funeraes, estando o corpo 
presente.  
(...) a nenia e o epicedio são hoje elegias funebres, compostas para 
celebrar a memoria ou lamentar a perda de pessoa illustre e querida. 
 

 
Os poemas fúnebres, como o epicédio, a nênia e o treno, funcionam, a 

exemplo de todos os outros gêneros ligados ao discurso sobre a morte e os 

mortos, como respostas humanas para a morte. São práticas textuais e sociais 

que representam o agir humano e sua tentativa de sublimar a frustração diante 

da mortalidade, do fim inevitável da vida ao produzir motivação para o enlutado 

superar a dor da perda, o luto.     
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Moisés (1992, p. 357) assevera que a nênia como uma variante da 

elegia, era um canto fúnebre, que já “na Roma Antiga, consistia numa ladainha 

plangente, executadas por carpideiras assalariadas, a algum morto ilustre, 

declamada ou cantada junto à fogueira, em que se incinerava o cadáver.” 

Sobre o epicédio, o autor adverte que esse gênero, entre os gregos, designava 

um canto triste “pronunciado na cerimônia dos funerais, estando o corpo 

presente.” Quanto ao treno, também era uma variante da elegia fúnebre muito 

usada pelos gregos. 

Todavia, ao situarmos essas práticas sociais dentro da teoria dos 

gêneros e considerarmos o conteúdo semântico, a ação pragmática e a 

funcionalidade da nênia, do epicédio e do treno, podemos dizer que são 

categorias textuais do discurso sobre a morte, pertencentes ao domínio 

literário. Assim, o padrão esperado do conteúdo é o de ficção, associado 

semântica e pragmaticamente à meditação do poeta sobre a natureza precária 

e ilusória da vida. Embora as nênias, como as publicadas em jornais do século 

XIX e XX, tenham uma motivação oriunda de uma morte real, sejam frutos de 

uma experiência pessoal genuinamente ocorrida na vida cotidiana de quem a 

produziu e, principalmente, apresentam-se como uma expressão poética de 

apoio a um enlutado. Sua função, neste caso em especial, é de manifestar 

publicamente a alguém que sofre a perda de um ente querido o conforto por 

intermédio da poética, da linguagem que atinge e foca de forma mais profunda 

a emoção e a sensibilidade humanas. No domínio discursivo ligado às práticas 

mortuárias, as nênias jornalísticas (exemplo 15) são concebidas para uma 

audiência específica: enlutados. O exemplo 15 registra o “mui sentido 

passamento do Sr. Herculano Lerger” [...] “offerecido a seu presado irmão o sr. 

Ernesto Nolasco Leger  pelo abaixo assignado”.  
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Maranhão.  
Publicação a pedido. 
AO MUI SENTIDO PASSAMENTO 
DO SR. HERCULANO LEGER, 
EM 15 DE ABRIL DE 1857. 
Offerecido a seu presado irmão o sr. Ernesto Nolasco Leger  pelo 
abaixo assignado  
 
POESIA 
 
Das aves eu senti o triste vôo, 
E nos ares resôa já seu canto! 
Dos clerigos eu senti o canto funebre: 
Quanto d’Ernesto eu vi amargo pranto! 
 
O’ tu parca inhumana, 
Como cortas, sem piedade, 
No verdor da existência 
Doces dias de mocidade; 
 
Em negro manto envolvida 
Levantas a fouce cruenta, 
E sobre os dias de Herculano 
A arremessas cruel, e sedenta! 

 
Junto ao throno do Senhor 
Elle está por nós orando; 
Em quanto nós cá na terra 
O estamos deplorando 
 
Que dor não sente o mortal 
Ante a morte e fouce  alçada! 
Mil pensamentos o turvão, 
Vê a esperança cortada! 
 
Para que, morte, tú roubaste 
Em idade tão prematura 
Esse exemplo de amizade, 
Esse penhor da natura! 
 
Triste silencio da morte 
Paira sobre o tumulo seo, 
Seus restos mortaes hi estão 
Sua alma subio ao céu. 
 
Maranhão, 20 de abril de 1857. 
M.G. Lisboa 

Ex. 15 – Nênia em homenagem a Ernesto Nolasco Leger. 
Fonte: PUBLICADOR MARANHENSE, São Luis, ano 15, n. 91, col. 1, p. 3, 23 abr. 
1857. 

 

No século XIX, tornou-se bastante comum o uso dessas produções 

pelos poetas românticos. Algumas vezes eram apenas de caráter ficcional, 

outras, surgidas como formas da expressão de um luto real pela perda de um 
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ente querido, como o poema criado por Fagundes Varela como exortação ao 

filho morto. 

 

Cântico do calvário  
À memória de meu Filho 
morto a 11 de dezembro de 1863  
Eras a messe de um dourado estio. 
Eras o idílio de um amor sublime. 
Eras a glória, a inspiração, a pátria, 
O porvir de teu pai! - Ah! no entanto, 
Pomba, - varou-te a flecha do destino!  
Quando as garças vierem do ocidente 
Buscando um novo clima onde pausarem, 
Não mais te embalarei sobre os joelhos, 
Nem de teus olhos no cerúleo brilho 
Acharei um consolo a meus tormentos!  
Tornei-me o eco das tristezas todas 
Que entre os homens achei! o lago escuro 
Onde o clarão dos fogos da tormenta 
Miram-se as larvas fúnebres do estrago! 
Por toda a parte em que arrastei meu manto 
Deixei um traço fundo de agonias!...  

Ex. 16 – Nênia composta por Fagundes Varela.  
Fonte: OLIVEIRA, Clenir Bellezi de Oliveira. Arte literária Portugal-Brasil. São 
Paulo: Moderna, 1999. p. 201. 

 
 

O treno ou trenodia, como atesta Moisés (1992, p. 498), também é uma 

modalidade da elegia que, entre os gregos, designava as ladainhas ou cantos 

fúnebres, portanto, correspondia à nênia dos latinos, transmitida por tradição 

aos povos romanizados, e ao epicédio dos árcades e poetas românticos Os 

três são considerados na literatura moderna “poemas líricos de lamentação ou 

em memória dos mortos.”  

 

2.3. Os obituários: a mortalidade registrada e publicada 
 

Cunha (1986, p. 554), em seu Dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa, registra o surgimento dessa palavra exatamente nos Oitocentos. 

Como prática social, o obituário, além de divulgar ao público em geral a morte 

de membros da sociedade, serve como estratégia de superação do luto pela 

perda de um ente querido e ainda reforça a importância do papel social das 

pessoas representadas nesse texto. 

Os funerais, no período oitocentista, tornaram-se verdadeiras festas que 

mobilizavam muitas pessoas. Quanto maior fosse a mobilização, maior o 
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prestígio do morto e de sua família. A mobilização, como adverte Reis (1997, p. 

117), tornou-se um signo de poder secular. O prestígio social desenhava-se a 

partir do número de gêneros textuais que era produzido para dar forma às 

atividades sociais ligadas ao funeral. Dentre esses gêneros surgidos na 

efervescência das transformações das práticas mortuárias no século XIX, 

emerge o gênero obituário para informar os óbitos, a mortalidade nas cidades. 

No Brasil, havia três tipos de obituários no período oitocentista: 

 

a. os registros de óbitos encontrados nas atas eclesiásticas dos 

livros de óbitos das paróquias brasileiras, como os que 

transcrevemos a seguir. Eram individuais e preocupavam-se, 

principalmente, com o registro dos sacramentos instituídos pela 

Igreja Católica e demais orientações espirituais das irmandades 

religiosas, caso o falecido pertencesse a alguma dessas 

associações religiosas. Como é próprio do discurso religioso, 

apagam-se todas as faltas ou atitudes reprováveis da vida secular 

do indivíduo na construção do ethos postmortem nesse tipo de 

texto. A Igreja era a instituição encarregada de declarar e registrar 

a morte de seus congregados. 

 

No exemplo 16, encontramos o obituário de Joaquim Silvério dos Reis 

Montenegro que passou para a história brasileira como o delator da 

Inconfidência Mineira, responsável pela condenação e morte de Joaquim da 

Silva Xavier, o Tiradentes, e que foi enviado para o Maranhão como punição 

por ter participado do movimento a favor da independência do Brasil. Os restos 

mortais do famoso delator encontravam-se na capela ossuária da Igreja de São 

João Batista na capital desse Estado. O ethos forjado pelo discurso da Igreja é 

acentuado pelas características que dizem respeito à importância do papel 

social, da procedência regional e familiar e da obediência aos preceitos 

religiosos e eclesiásticos, conforme trechos destacados no exemplo que segue. 
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Joaquim Silvério dos Reis Montenegro - (1819) 
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de oitocentos e dezenove, nesta cidade do Maranhão, 
freguesia de N. Senhora da Vitória da Catedral, faleceu com todos os sacramentos o Coronel 
de Mílicias Joaquim Silvério dos Reis Montenegro, natural da freguesia da Sé da Cidade de 
Leiria, Patriarcado de Lisboa, filho legítimo do Capitão José Antônio dos Reis Montenegro 
e Dona Tereza Jerônima F. Vidal; era casado com Dona Bernadina Quitéria dos Reis 
Montenegro; foi inumado envolto em um manto da sua mesma ordem e sepultado na 
Igreja de São João Batista. Para constar se fez este assento em que me assino (a) João 
Joaquim Lisboa. 

Ex. 17 – Registro de óbito de Joaquim Silvério dos Reis. 
Fonte: LIVRO DE ÓBITO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA. n. 
8. fls. 292. 1819. 

 

Quanto ao exemplo 18, identificamos que, apesar da predominância de 

características formais próprias do gênero, como se trata de pessoa de camada 

social menos prestigiada, a construção do ethos discursivo do representado se 

dá, predominantemente, pelo foco a outros aspectos, a saber: doença, cor da 

pele, paternidade desconhecida, posição social de subordinação. 

 

 
Marciana - livre pela ley. (1873) 

Aos trez dias do mês de fevereiro de mil oitocentos e setenta e trez, nesta cidade do 
Maranhão, e freguesia de Nossa Senhora Vitória, da Cathedral, falleceo da vida prezente, 
de escorbuto, com vinte seis dias de nascida Marciana, livre em virtude da lei numero dois 
mil e quarenta de vinte e oito de setembro de mil oitocentos e setenta e trez annos, digo, 
setenta e um, natural desta freguesia, filha natural de Lina, preta, escrava do casal de 
Luiz Pinheiro de Lourenço Siqueira, fallecida, a qual envolta no habito do menino Jesus, 
foi encommendada e acompanhada por mim ao cemitério da Santa casa da Misericórdia 
para ser inhumada; do que para constar fis este assento em que me assigno. 
 

Ex. 18 –  Registro de óbito de Marciana – escrava livre. 
Fonte: LIVRO DE ÓBITO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA. 
n. 13. fl. 99. 1873. 

 

b. as listas de óbitos dos habitantes de uma cidade, publicadas em 

jornal oficial do estado ou do município. 
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Estatistica da cidade. 

MORTALIDADE 
Cadaveres sepultados no cemitério da S. 

Caza da Misericórdia. 
Janeiro – 1857. 
8 – Amelia, filha de Evarista dos 
Remédios Bello, 14 mezes, Maranhão, 
dentição. 
     - Joaquim, escravo do convento de 
Santo Antonio, 82 annos, África, velhice. 
9 – Mariana, filha de Antonio José Teotonio 
Falcão, 6 mezes, Maranhão, febre. 
    - Izabel, filha de Marcelino Ferreira de 
Araujo e Silva, Maranhão, febres. 
10 – Raimundo José, forro, 30 annos, 
África, febre amarella. 
        - Tancredo, escravo de José Joaquim 
Ferreira Valle, 2 mezes, Maranhão, febres. 
11 – Angelica, preta forra, 80 annos, 
África,velhice. 
      - Hortencio, escravo de Ignacio Frasão 
Varella, 60 annos, África, moléstia interior. 
      - Marcolina, India, 10 annos, Maranhão, 
vomica. 
      - Duarte, escravo de D. Maria Raimunda 
Nunes Belfort, 60 annos, África, diarrhéa. 
       - José Bautan, escravo de Lopes de 
Souza & Teixeira, 45 annos, África, 
elephantias.  
       - Manoel, filho de Florinda Rosa, 
pobre, 1 hora, Maranhão, spasmo, sepultura 
grátis. 

Cemitério dos Passos. 
8 – N. 326 – Irmã, D. Joana Francisca Alves 
dos Santos, Maranhão, 81 anos, ectica. 
 

Ex. 19 – Lista de óbito - Estatística da Cidade. 
Fonte: PUBLICADOR MARANHENSE. Estatística da cidade. São Luis, ano 15, n. 
31, col. 1, p. 3, 5 jan. 1857. 

 

Este tipo de obituário funcionava como um registro civil, uma espécie de 

estatística da mortalidade, que discriminava socialmente os mortos enterrados 

nos cemitérios da cidade de São Luís. Essa separação social ocorria por meio 

de uma descrição sucinta, mas muito significativa, que informava quem morria, 

de que morria, com que idade, qual a condição social, qual o lugar de origem 

do morto e em que cemitério estava enterrado. Todos os dados citados 

apontavam para uma estratificação social, conforme o que encontramos no 

exemplo 19. 
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c. os obituários individuais de caráter elegíaco de pessoas ilustres 

encontrados em diversos jornais. 

 

MARANHÃO. 
UMA LAGRIMA. 

 
Já não existe o Sr. Antonio Ribeiro de Moura! uma febre violenta e que resistio aos mais bem 
combinados  esforços da sciencia, o arrancou no dia 27 d. corrente, dos braços dos seus 
numerosos amigos,  que pressurosos corrião a vêr aquelle, que ainda hontem cheio de vida 
era um amigo  lhano, prestavel e affavel para com todos; e hoje um cadaver frio, e mirrado 
pela morte ! 
O Sr. Moura era um negociante de credito, e respeito nesta praça, pela sua probidade, 
honradez e exactidão proverbia em seus tratos commerciaes. 
A Exm.ª Sra.ª D, Maria Thereza Teixeira Vieira  Belford, sogra de seu fallecido patrão, 
apreciava tanto suas qualidades, que o tratava como um filho, e a vimos derramar mais de 
uma lagrima, e com um diavello de mãi não se poupou a nenhum sacrífio para salvar a vida 
do honrado e inteligente gerente de sua casa e de seus netos, que nelle depositarão toda a 
confiança. 
Como Christão sabia cumprir com seus deveres, e muitas vezes o vimos socorrer seus 
semelhantes, sem d’isso fazer ostentação, guiado pelo sabio preceito evangelico de que a 
mão esquerda deve ignorar o que faz a direita. 
Passou o Sr. Moura esta vida de provações como homem temente a Deos; sua alma pura foi 
gozar da bem-aventurança eterna, e seu corpo desceo a sepultura acompanhado de um 
immenso prestito, que no religioso recolhimento, tristeza e magoa que manifestava bem 
mostrava, que tinhão perdido um amigo, outros um conhecido e todos um homem de bem. 
Huma oração por sua alma é o que pedimos a todos os seus amigos e conecidos, em cujo 
numero nos honramos de estar comprehendido. S. Luiz 28 de janeiro de 1857. 
A.J. Mesquita. 

Ex. 20 – Obituário de Antonio Ribeiro de Moura. 
Fonte: PUBLICADOR MARANHENSE, São Luis, ano 15, n. 27, col. Maranhão, p. 3, 4 fev. 
1857. 

 

Esse tipo de obituário é destinado às figuras mais importantes da 

sociedade, sempre localizado em espaço privilegiado dentro do jornal, em uma 

das três primeiras páginas, na primeira ou segunda coluna. 

Dos três tipos ainda hoje permanece, com mais frequência, o obituário 

de pessoas ilustres em estilo laudatório, publicados em jornais e também em 

revistas de grande circulação, sempre em espaço privilegiado no jornal. No 

caso dos obituários publicados em revistas semanais, identificamos, em pelos 

menos duas, Veja e Istoé, registro de óbito de pessoas ilustres no Brasil e no 

mundo. Não se trata de coluna de obituários, mas de fatos que marcaram 

aquela semana. 
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Morreram 
(...) o cineasta Anselmo Duarte. Engraxate e aprendiz de barbeiro, Duarte encantou-se pelo 
cinema ao ajudar o irmão mais velho no trabalho de perfeccionista de filmes mudos. Em 
1942, o anúncio de que o americano Orson Welles procurava figurantes para seu filme É 
Tudo Verdade o fez deixar o interior paulista rumo ao Rio de Janeiro. Na então capital federa, 
encontrou o sucesso. Em pouco tempo de carreira artística, ganhou o status de galã. Em 
1957, passou a dirigir filmes. Cinco anos depois, concluiu O Pagador de Promessas, a única 
produção brasileira a conquistar a Palma de Ouro em Cannes. Dia 7,aos 89 anos , em 
decorrência de um derrame cerebral, em São Paulo. 

Ex. 21 – Obituário de Anselmo Duarte. 
Fonte:  REVISTA VEJA. ed. 2139. São Paulo: Ed. Abril, ano 42, n. 46, p. 58, 18. Nov. 2009. 

 

A lista de óbitos, considerando-se o excessivo aumento populacional, 

caiu em desuso.  Com a secularização e a laicização das relações sociais, a 

igreja, que era totalmente responsável pelo destino do morto, atestando 

oficialmente, por escrito, o recebimento dos sacramentos e a causa mortis dos 

membros da paróquia em suas atas dos Livros de Registro de Óbitos, passou a 

ater-se à transmissão dos sacramentos finais, os quais também enfraqueceram 

como prática mortuária cristã na sociedade contemporânea devido à 

medicalização da morte.  

Enquanto na cultura anglo-saxã o obituário é uma prática muito mais 

frequente não apenas para as pessoas ilustres, as celebridades, mas também 

para as pessoas comuns, na tradição ibero-cristã essa prática não é usual, 

como avalia Matinas Suzuki Jr. (2008) em seu estudo sobre a coluna de 

obituários do famoso jornal americano The New York Times, intitulado O livro 

das vidas.  

No Brasil, na maior parte dos jornais, encontramos obituários de 

pessoas ilustres, entretanto são poucos os que mantêm uma coluna fixa para 

esse fim. Em nossa pesquisa, apenas os jornais do Sul do país, cujo 

povoamento constituiu-se de imigrantes europeus, que cultivam suas tradições, 

há jornais com uma coluna frequente de obituários, a maioria de pessoas de 

posição social de pouco prestígio socioeconômico, como é o caso do jornal 

Gazeta do Sul, da cidade de Santa Cruz do Sul – RS.  
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2.4. Os anúncios fúnebres: convites, agradecimentos, notas de 

falecimento e de pesar 

 
Nos jornais, vários são os gêneros textuais ligados ao discurso sobre a 

morte e os mortos. Sendo práticas sócio-históricas, a maior parte desses 

gêneros surge no século XIX como uma forma de realizar as ações dos 

sobreviventes (parentes, amigos e outras instituições a que pertenciam o 

morto) na organização dos funerais e na criação de outros eventos surgidos em 

consequência da morte, como é o caso das missas em sufrágio das almas. Ao 

mesmo tempo, reforçam papéis instituídos socialmente tanto daqueles que 

morreram como também dos outros participantes da cena fúnebre. Na 

diversidade de gêneros textuais que integram o jornal e representam ações 

ligadas às práticas mortuárias, há os anúncios dos mais diversos conteúdos: de 

agradecimento, de notificação de falecimento, de convite de missa que refletem 

aquilo que as pessoas fazem não apenas para organizar as atividades pós-

morte, mas também como um modo de manifestar o luto, os sentimentos pela 

perda de alguém e o sistema de atividades que realizam para superá-lo. A 

 

Fig . 3  Coluna Obituários do jornal Gazeta do Sul. 
Fonte: GAZETA DO SUL, Santa Cruz do Sul - RS, 26 mar. 2009. Obituários, Primeiro 
Caderno, Geral, p. 28. 
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seguir apresentamos alguns dos variados tipos de anúncios encontrados em 

jornais dos séculos XIX e XX.  

As notas de falecimento são muito comuns nos jornais também a partir 

do período oitocentista. Neste caso, o jornal, como representante do campo 

midiático, cumpre com sua ação de notificar aos seus leitores a morte, não 

apenas de pessoas ilustres, mas também de pessoas comuns, do povo. 

Quanto mais significativa a posição do representado no espaço social, sua 

importância para o grupo, maior o grau de predicação. Por outro lado, nas 

representações de membros pertencentes a grupos que mantêm uma distância 

social e econômica das elites, prevalece também uma ‘economia’ na 

predicação, no elogio, quase sempre presentes nos gêneros ligados à morte.  

O adjetivo “paupérrimo”, no caso da nota de José Pereira Lessa (exemplo 22), 

nega as vantagens do reconhecimento social representado por “antigo” e 

“honrado negociante”. Diferentemente daqueles cuja posição reflete o prestígio  

social, econômico ou político do morto, em que a economia com as palavras 

inexiste, como ilustramos no exemplo  23. 

 

 
Falleceu hontem à noite o antigo e honrado 

negociante a retalho, desta cidade, estabelecido á rua 
da Paz, José Pereira Lessa. (Grifo nosso 

O finado era solteiro e morreu paupérrimo. 
Será sepultado agora á tarde, sahindo o feretro da 

casa n., á rua da Misericordia. 
 

Ex. 22 – Anúncio de falecimento de José Pereira Lessa. 
Fonte: PUBLICADOR MARANHENSE, n. 230, p. 3, 28 mai. 1866. 
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Fallecimentos 

Coronel  Joaquim Salgado 
De Vianna, pela linguagem lacônica do telegrapho, nos foi transmitida a tristissima notícia  do infausto passamento do nosso 

distincto amigo Joaquim J. Salgado, chefe prestigioso  do Partido Republicano na commarca de Vianna, onde gozava de 
grande influencia política e era estimado geralmente pelos correligionarios e os próprios adversarios.  

As qualidade peregrinas de que era dotado captaram lhe a enorme corrente de sympathias  que os viannenses lhe 
tributavam. 

Carater de rígida tempera e educado na escola do dever conquistou a posição elevada  que occupava entre os seus 
conterrâneos pelos seus proprios esforços. 

Como político sempre trabalhou com dedicação e lealdade  pelos ideaes alevantados do númeroso e arregimentado 
partido a que temos a honra de pertencer  e era um admirador devotado e amigo prestimoso do nosso eminente chefe Senador 
Benedito Leite, a cuja orientação sempre obedeceu com entranhado prazer, prestando-lhe incondicionalmente o valioso 
concurso  de seu decidido apoio e perfeita solidariedade. 

Lamentando o seu inesperado desapparecimento, motivado por uma forte congestão cerebral, apresentamos as nossas 
sentidas condolências a toda a sua distincta família que chora a perda do ente venerando que pela sua probidade immaculada e 
seu proceder irreprehensível cosntituia um justo orgulho para a comarca de Vianna e para nossa agremiação política.. 

 
Ex. 23 - Notícia do falecimento do Coronel Salgado. 
Fonte: O FEDERALISTA. p. 1. col. 4, 6 out. 1902. 

 

Nos textos analisados, a construção da representação de atores de 

classes ligadas principalmente a esfera política é positiva, ressaltando as 

qualidades e os papéis sociais desempenhados: distincto amigo Joaquim J. 

Salgado, chefe prestigioso do Partido Republicano na commarca de Vianna; qualidade 

peregrinas; Como político sempre trabalhou com dedicação e lealdade; sua probidade 

immaculada e seu proceder irreprehensível cosntituia um justo orgulho para a comarca de 

Vianna e para nossa agremiação política. 

 

COLUNA CIDADE 
Multidão, consternada, despede-se de João Evangelista no Parque da Saudade 
O ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado João Evangelista Serra dos Santos (PSDB), de 52 
anos, foi sepultado no final da tarde de ontem, no Cemitério Parque da Saudade, no conjunto Vinhais, 
ao lado do jazigo onde o pai está enterrado. O corpo de Evangelista chegou ao Parque da Saudade às 
16h45, levado por um carro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (CBMMA) e 
escoltado por um grupo de policiais batedores do Grupo Águia, da PMMA. 
Participaram o ex-governador Jackson Lago, os deputados Roberto Rocha, Pedro Fernandes, Marcelo 
Tavares, Arnaldo Melo, João Batista, Antônio Pereira, Stênio Resende, Helena Heluy, o ex-deputado 
João Macedo, os ex-vereadores Ananias Neto e Benedito Pires I, além de vereadores, prefeitos, 
familiares, amigos, correligionários e funcionários da Assembleia. 
A emoção tomou conta da despedida a João Evangelista, quando um integrante da Polícia Militar entoou 
a marcha fúnebre. Neste momento, os presentes choraram e aplaudiram o ex-presidente. 
Foi o reconhecimento da luta do parlamentar pelo bem-estar de toda a população maranhense. Durante 
toda sua trajetória política, João Evangelista sempre procurou ajudar as pessoas que precisam. 
Ex. 24 - Notícia do falecimento do Deputado Estadual João Evangelista. 
Fonte: JORNAL PEQUENO on line. Coluna Cidade, 16. mai. 2010. 
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A nota de agradecimento também surgiu no século XIX em meio aos 

funerais-festas e todos os outros eventos oriundos da morte. A participação 

nesses eventos era garantida pela emissão de cartas-convites para funerais, 

dependendo do prestígio do morto, ou ainda anúncios de falecimento que 

notificavam a comunidade acerca do fato. A nota ou anúncio de agradecimento 

pelo comparecimento ao funeral e pela manifestação de pesar geralmente era 

produzida pela família (exemplo 25), mas, dependendo da função social do 

morto, outros agentes também produziam este gênero (exemplo 26). Era uma 

forma de manifestar publicamente o reconhecimento pela solidariedade a todos 

que participavam do cortejo. 

 

 
- Justino Ribeiro da Cunha, prevalece-se deste meio 
para cordialmente agradecer a todas as pessoas que na 
tarde de 10 do corrente se dignarão acompanhar o 
enterro de seu innocente filho João, e especialmente ao 
Ilm. Sr. Rv. padre Manoel Gonçalves da Cruz as provas 
de amisade e consideração que lhe manifestou, pois que 
de outro modo não o pode fazer. 
Maranhão 14 de junho de 1866.  

Ex. 25 - Nota de agradecimento pelo falecimento de Justino Ribeiro da Cunha. 
Fonte: PUBLICADOR MARANHENSE. São Luís, n. 230, p. 3, 28 mai. 1866 

 

 
 AGRADECIMENTO 

 
A officialidade do 5º batalhão de infantaria rende os 
devidos agradecimentos ao Sr. Antonio José Pereira 
Maia, director da caza dos educandos  artífices, a 
attenção, que teve para Ella, mandando acompanhar 
pela música dos educando os restos mortaes do seu 
amigo e collega, José João da Silva, alferes do 
mesmo 5º batalhão. 
 

Ex. 26- Nota de agradecimento pelo falecimento do alferes José João da Silva.  
Fonte: PUBLICADOR MARANHENSE, São Luis, col. 2, p. 4, 8 de jun. 1857. 

 



 89

Nos dias de hoje, primeira década do século XXI, essa prática já não é 

tão frequente. Vez por outra encontramos o agradecimento antecipado no 

anúncio de falecimento ou nos convites de missas em memória do morto, 

conforme exemplo 27.  

 

MISSA DO TRIGÉSIMO DIA 
RAIMUNDO LEAL JÚNIOR 

 
A família de RAIMUNDO LEAL 
JÚNIOR convida os parentes e 
amigos para a Missa do Trigésimo 
Dia a ser celebrada no dia 
27/01/2011, quinta-feira, às 
18h30min, na Igreja de São José 
de Ribamar – Ribamar.  
A família agradece a todos que 
comparecerem a este ato de fé 
cristã. 

Ex. 27– Convite de missa em memória de Raimundo Leal Júnior. 
Fonte: O ESTADO DO MARANHÃO. Coluna Economia. 26. Jan. 2011. p. 2 col. 4 

 

As missas, práticas da Igreja Católica, são eventos que fazem parte da 

ritualística fúnebre e surgem também como uma garantia da salvação da alma 

e uma celebração da morte. Daí a importância da participação nesses eventos 

de todos que integravam o mesmo espaço que o morto. A mobilização para o 

envolvimento dos sobreviventes dá-se por intermédio dos convites de missa, 

que convocava parentes e amigos para esse ato de piedade cristã. O que varia 

nesse gênero, que segue um padrão recorrente nos jornais, é quem faz o 

convite, podendo ser a família ou outra instituição a que pertenceu o morto. Ao 

variar quem faz o convite, identificamos em alguns convites quem se convida, 

como vimos no texto do exemplo 28 do convite da missa do Dr. José R. 

Fernandes, ilustre maranhense no período dos Oitocentos, feito por uma 

comissão que pede “aos parentes do finado e os seus amigos particulares e 

políticos para assistirem a esse acto religioso.”  

No século XXI, os convites de missa estão cada vez mais padronizados 

e não possuem uma coluna fixa como ilustrado com o exemplo 27. 
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i  

 
Dr. José R. Fernandes 

A Comissão abaixo assinada, em nome dos amigos e dos 
admiradores do pranteado maranhnense Dr. José R. 
Fernandes, tendo de mandar celebrar solemnes exéquias 
pelo fallecimento do mesmo, ocorrido na Capital da 
República, no dia 10 de Junho, findo, convida os parentes 
do finado e os seus amigos particulares e políticos para 
assistirem a esse acto religioso que terá logar na egreja 
do Carmo, no dia 12 do mez corrente, às 7 horas da 
manhã. 
São Luiz do Maranhão, 2 de Junho de 1904. 
A comissão, 
Desembargador F. da Cunha Machado 
Joaquim Alves dos Santos 
José Simeão de Assis 
Antonio Soares da Silva 
Francisco Ferreira Rabelo  
Alfredo Rodrigues Ribeiro 
Bibiano Alves de Azevedo 
Eugenio N. Gomes da Costa 
Thomé Lisboa 
João Nepomuceno da Cunha 

  

Ex. 28 – Convite de missa em sufrágio do Dr. José R. Fernandes. 
Fonte: PACOTILHA. São Luís, col. 4, p.2, 9 de jul. 1904. 

 

 
NOTA DE FALECIMENTO 

DOLORES CIVIT SIMO DE GUILLÉN 
Os familiares de DOLORES CIVIT SIMO 
DE GUILLÉN, filhos, genros, noras, netos 
e bisnetos, ainda consternados com seu 
falecimento convidam seus amigos para a 
Missa de Sétimo Dia a ser realizada no 
dia 03 de fevereiro de 2011, na Paróquia 
de Santa Terezinha, no bairro do Filipinho, 
às 20h30. 

Ex. 29– Convite de missa em sufrágio de Dolores Civit Simo de Guillén. 
Fonte: O ESTADO DO MARANHÃO. Coluna Política. 1. fev. 2011. p. 2 col. 4-5. 

 

Dentre os textos analisados, encontramos apenas um registro de culto 

em memória de um morto nos jornais pesquisados dos séculos XIX e XX no 

Maranhão. Aqui lembramos que o falecido cuja memória mereceu um ‘culto 

cristão’ era um ex-prefeito, conforme o exemplo 30. O convite ao culto 

encontrava-se na coluna de Política do jornal O Estado do Maranhão. 
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CULTO EM MEMÓRIA  

JOSÉ DE RIBAMAR FREITAS (ZEZICO) 
Os Familiares de José de Ribamar Freitas 
(ZEZICO), ex-prefeito de Humberto de 
Campos MA, comunicam seu falecimento no 
dia 21/01/2011 e convidam a todos os seus 
parentes e amigos para um Culto Cristão que 
será realizado no dia 27/01/2011, às 19 horas 
na Catedral de Louvor Maranata, localizada na 
Rua Maranata, s/n, Vinhais. (Próximo à 
feirinha do Vinhais). 

Ex. 30 – Culto em memória de José de Ribamar Freitas (ZEZICO). 
Fonte: O ESTADO DO MARANHÃO. Coluna Política. 27. jan. 2011. p. 2 col. 4. 

 
Outra variedade de nota fúnebre identificada em nossa pesquisa, a nota 

de pesar, caracteriza-se, principalmente, por ser uma prática fúnebre 

relacionada à manifestação do sentimento de pesar pela perda de atores 

sociais ligados, na maior parte dos casos, a instituições públicas ou privadas, a 

associações profissionais entre outros, e que assumem os altos postos na 

escala de relevância dos papéis sociais ali desempenhados, conforme os 

exemplos 31, 32 e 33.  

 

 
 

 

 
NOTA DE PESAR 

O Diretório do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) manifesta votos de pesar pelo 
falecimento do deputado estadual João Evangelista 
ocorrido na madrugada deste sábado (15). 

O Maranhão perde um grande democrata, um 
inesquecível companheiro, um homem público de atuação 
exemplar, que exerceu com dignidade diversos mandatos 
parlamentares. E que será reconhecido pela história não 
só como um grande político, mas, sobretudo, como um 
homem de coragem, que lutou com paixão pela 
democracia em nosso Estado.  

O PSDB solidariza-se com os familiares, amigos e 
correligionários deste companheiro que foi um grande 
maranhense. 

Deputado Roberto Rocha 
Presidente do Diretório Estadual do PSDB no 

Maranhão 

Ex. 31 - Nota de pesar do Presidente do Diretório Estadual do PSDB pela morte do Deputado 
Estadual João Evangelista. 
Fonte: JORNAL PEQUENO. São Luís, 19 mai. 2010. Últimas notícias, p. 20. 
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Nota de pesar do governo do MA 
 

A governadora Roseana 
Sarney lamenta profundamente o 
falecimento do ex-vice-presidente 
José Alencar, aos 79 anos, 
ocorrido na tarde desta terça-feira 
(29), em São Paulo, por falência 
múltipla dos órgãos.  

“O Brasil perdeu hoje (29) um 
guerreiro, um empresário e político 
de sucesso e, acima de tudo, um 
grande homem, que apesar de 
todos os problemas de saúde lutou 
bravamente até os últimos 
instantes, deixando uma lição de 
vida para todos nós “, declarou 
Roseana Sarney. 

A governadora enviou 
telegrama à viúva do ex-presidente 
da República, Mariza Gomes da 
Silva, se solidarizando com a 
família nesse momento de dor para 
todos os brasileiros. 

Ex. 32 - Nota de Pesar do Governo do Maranhão pela morte do ex-vice presidente José 
Alencar. 
Fonte: O ESTADO DO MARANHÃO. São Luís, 30 mar. 2011. O País, p. 6.  

 

NOTA DE PESAR 
 

O Brasil e o Maranhão – em particular – perde um dos seus mais emblemáticos e combativos líderes políticos. 
Defensor da liberdade, da justiça social e dos direitos humanos, Jackson Lago foi, sobretudo, um homem de bem, 
leal e de honestidade inabalável. 
Prefeito de São Luís por três mandatos e legítimo Governador do Maranhão por dois anos, por vontade da maioria, 
deixou a sua marca de homem público dedicado às causas do povo, à saúde dos mais humildes e à educação 
transformadora. Médico de formação humanística, Jackson Lago tem a sua trajetória de vida identificada pelo 
engajamento político, marchando sempre ao lado da verdade e da ética. 
Foi um homem de muitas lutas e jamais se deixou abater pelas adversidades da vida, mesmo nos momentos 
difíceis. São Luís está consternada porque perde também um cidadão de respeito, dedicado à família e ao trabalho. 
Jackson Lago deixa como legado a coragem de luta sempre por um Maranhão livre mais justo e independente. 
 

JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES 
Prefeito de São Luís 

Ex. 33 - Nota de pesar do Prefeito de São Luís-MA pela morte do ex-governador do Maranhão e 
ex-prefeito de São Luís.  
Fonte: JORNAL PEQUENO. São Luís, 05 abr. 2011. Capa, p. 1. 
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2.5. A declaração de óbito 
 

Por sua vez, a declaração de óbito (exemplo 34), de acordo com o 

Ministério da Saúde (2006, p. 9), é um documento-base do Sistema de 

Informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde, composta de três vias 

auto copiativas, pré-numeradas sequencialmente, distribuídas pelas 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e distribuída conforme o fluxo 

padronizado para todo o país.   

 



 94

Ex.34 – Formulário de declaração de óbito. 
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O formulário de declaração de óbito (DO) é um gênero textual de 

propósito dual: em primeiro lugar, coleta informações sobre mortalidade que 

servirão de base para o cálculo das estatísticas vitais e epidemiológicas do 

Brasil; em segundo, tem caráter jurídico, pois é o documento que habilita a 

lavratura dos cartórios de Registros Públicos (Lei 6015/73) da Certidão de 

Óbito (natural ou violento), indispensável, como já relatamos, principalmente, 

para as formalidades legais do sepultamento. Apesar da emissão de uma DO 

ser um ato médico, segundo a legislação do país, em casos em que não haja 

um médico na localidade em que ocorreu o falecimento, o registro oficial de 

óbito será feito por duas testemunhas (Ministério da Saúde, 2006). Todavia, o 

preenchimento do item I é de inteira responsabilidade do Cartório de Registro 

Civil.  

A construção dialógica desse gênero é regulada por outros dispositivos 

legais, além da Lei dos Registros Públicos, como o Código de Ética Médica; a 

Resolução nº 1.641, de 12 de julho de 2002, do Conselho Federal de Medicina; 

Portaria nº 20, de 3 de outubro de 2003, Ministério da Saúde/Secretaria de 

Vigilância em Saúde; Resolução nº 1.779, de 11 de novembro de 2005 do 

Conselho Federal de Medicina. Corroborando o que sugere Bazerman (2005, 

p. 68), a criação dos vários significados construídos em um dado gênero pode 

ser influenciado por outros gêneros, como podemos verificar na Declaração de 

Óbito. Os espaços discursivos a serem preenchidos nesse formulário 

“restringem e fornecem”, utilizando a explicação do linguista americano, a partir 

da influência de outros gêneros, “a representação de tipos particulares de 

significados relevantes”, em nosso caso, ao gênero fúnebre que atesta ou 

declara a morte de alguém. A declaração de óbito constitui não apenas uma 

representação da morte e suas circunstâncias médicas e sociais, mas também 

de elementos identitários do morto ligados a sua vida cotidiana que o 

caracterizam também como um tipo de ator social, a saber: ascendência 

familiar, escolaridade, naturalidade, tipo de previdência social, logradouro, 

bairro em que viveu etc. 
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2.6. A certidão de óbito   

 

No Brasil, os registros de óbito eram realizados pela Igreja até os 

Oitocentos, no caso dos cristãos católicos e não católicos, nos Livros de óbitos 

de cada freguesia das cidades brasileiras, conforme os exemplos 35, 36, 37, 

38, 39 e 40. 

 

Felippe Lorenço Gonçalves – branco (1849) 
 
Aos dezasseis de Setembro de mil oito centos e quarenta e nove nesta Freguezia de 
Nossa Senhora da Conceição da Cidade do Maranhão, na Rua da Madre de Deus caza 
N. 97 faleceu de moléstia interior Felippe Lorenço Gonçalves; branco de idade trinta 
annos natural de Portugal; Solteiro; fez testamento; foi com todos os sacramentos 
acompanhado pelo Pe. Coadjutor e Cruz e seis capellans ate o Cemitério da 
Mizericordia. Para constar fiz este assento. 
No impedimento do [ilegível] Rdo. Cônego Encarregado da Freguezia 
José da Costa Araujo. Coadjuctor. 

Ex.. 35 – Registro de óbito de Felippe Lorenço Gonçalves. 
Fonte: LIVRO DE REGISTRO DE ÓBITOS DA FREGUESIA DE N. S. 
DA CONCEIÇÃO DA CAPITAL (1845-1851). n. 40, fl. 59. São Luís/MA. 

 

Símplicio – escravo (1871) 
 
Aos dezesseis dias do mez de Agosto de mil oitocentos e setenta e um annos, nesta 
cidade do Maranhão e freguezia de Nossa Senhora de Victoria da Catedral, falleceo da 
vida presente de febre perniciosa com trinta e seis annos de idade, sem receber os 
últimos Sacramentos o mulato Simplício, solteiro, natural desta cidade, escravo do 
casal do fallecido Manoel Joze Martins, o qual envolto no habito da ordem de São 
Francisco foi enommendado e acompanhado por mim ao cemitério da Santa Casa de 
Mizericórdia para ser inhumado1, do que para constar fis este assento em que me 
assigno. (Grifo nosso) 
O Conego Maurício Fernando Alves – Cura collado. 

Ex.. 36 – Registro de óbito de Simplício. 
Fonte: LIVRO DE REGISTRO DE ÓBITOS DA FREGUESIA N. S. DA 
VITÓRIA DA IGREJA CATEDRAL DA SÉ (1868-1886). n. 13. Fl. 70. São 
Luís/MA. 
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Marciana - livre pela ley. (1873) 
 
Aos trez dias do mês de fevereiro de mil oitocentos e setenta e trez, nesta cidade do 
Maranhão, e freguesia de Nossa Senhora da Cathedral, falleceo da vida prezente, de 
escorbuto, com vinte seis dias de nascida Marciana, livre em virtude da lei numero 
dois mil e quarenta de vinte e oito de setembro de mil oitocentos e setenta e trez annos, 
digo, setenta e um, natural desta freguesia, filha natural de Lina, preta, escrava do 
casal de Luiz Pinheiro de Lourenço Siqueira, fallecida, a qual envolta no habito do 
menino Jesus, foi encommendada e acompanhada por mim ao cemitério da Santa casa 
da Misericórdia para ser inhumada; do que para constar fis este assento em que me 
assigno. 
O Conego Maurício Fernando Alves – Cura collado. 
 
Ex.. 37 – Registro de óbito de Marciana. 
Fonte: LIVRO DE REGISTRO DE ÓBITOS DA FREGUESIA N. S. DA 
VITÓRIA DA IGREJA CATEDRAL DA SÉ (1868-1886). n. 13, fl. 99. São 
Luis/MA. 

 

Thereza de Jesus Belfort – Liberta (1878) 
 
Aos treze de janeiro de mil oitocentos e setenta e oito nesta cidade do Maranhão e 
freguezia de Nossa Senhora da Victoria, falleceu da vida presente de febre com 
sessenta annos de idade sem receber os últimos Sacramentos a preta liberta Thereza 
de Jesus Belfort, Africana, de filiação desconhecida, a qual envolta com o habito da 
ordem de Nossa Senhora do Carmo foi encommendada e acompanhada por mim ao 
Cemitério da Santa casa da Misericórdia para ser inhumada. Para constar mandei fazer 
este assento que assigno. 
O Conego Maurício Fernando Alves – Cura collado. 
Ex.. 38 – Registro de óbito de Thereza de Jesus Belfort. 
Fonte: LIVRO DE REGISTRO DE ÓBITOS DA FREGUESIA N. S. DA 
VITÓRIA DA IGREJA CATEDRAL DA SÉ (1868-1886). n. 13, fl. 168. 
São Luis/MA, 1878. 

 

Carmen Nazaré (1941) 
 
No sábado 4 de outubro o P. Alfredo Oliveira acompanhou o enterro da operária da 
fábrica Camboa, Carmem Nazaré, solteira, doente havia já uns 10 meses, alem de ser 
raquítica e defeituosa no seu desenvolvimento físico. Recebeu, tempo ante, a 
Extrema Unção e na véspera o P. Superior da Residência, vigário dos Remédios, lhe deu 
a Sagrada Comunhão. R. I. P.  
O Vigário – P. Joseph H. Foulquier. 
Ex.. 39 – Registro de óbito de Carmen Nazaré. 
Fonte: LIVRO DE REGISTRO DE ÓBITOS DA IGREJA DE NOSSA 
SENHORA DOS REMÉDIOS. (1937-1962). n. 80, fl. 17, São Luís/MA. 
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Edgardo Carvalho de Oliveira (1942). 
 
Edgardo Carvalho de Oliveira faleceu no domingo pela manhã, 14 de fevereiro [de 1942]. 
Foi enterrado no mesmo dia às 4h da tarde – Rua da Independência ou Barão de Itapary, 
ultima casa à direita – quem desce para Camboa. Não foi assistido nem chamaram o 
Padre. Gente Espírita, segundo consta. 
O Vigário – P. Joseph H. Foulquier. 
Ex.: 40 – Registro de óbito de Edgardo Carvalho de Oliveira. 
Fonte: LIVRO DE REGISTRO DE ÓBITOS DA IGREJA DE NOSSA 
SENHORA DOS REMÉDIOS. (1937-1962). n. 80, fl. 25, São Luís/MA. 

 

Nos registros produzidos pela igreja, havia uma discriminação étnica 

(exemplos 35, 36, 37 e 38), uma construção discursiva identitária, 

socioeconômica e cultural, pelo tipo de irmandade a que pertencia o falecido 

(exemplos 36 e 38), pela ênfase a algum defeito físico (exemplo 38), pela 

causa da morte (36, 37 e 38) e, algumas vezes até pela religião do falecido 

(exemplo 40).  

Com a laicização, a secularização da vida cotidiana, a medicalização da 

morte, a Igreja desobriga-se da responsabilidade de ser a instituição que 

também reconhece oficialmente o óbito de seus fiéis. A partir de 1851, o 

Estado brasileiro regulamenta o registro de nascimentos, óbitos e casamentos, 

separando o que deveria ser registrado pelas certidões ou pelos atos religiosos 

celebrados por padres e pastores. Em 1870, tornou-se obrigatório em todo 

território nacional.  

A prática do registro nos livros de óbitos das igrejas (exemplos 39 e 40), 

no século XX, caracteriza-se por um conteúdo estritamente religioso, cuja 

ênfase maior refere-se ao recebimento dos últimos sacramentos, da 

assistência espiritual ou não na hora da morte. Contudo, não há mais a 

influência desse registro nos demais setores da vida cotidiana. 

No Brasil, o registro público de falecimento de um cidadão (conforme os 

exemplos 41, 42, 43 e 44) é expedido pelos cartórios de registro civil, 

definitivamente, no século XX. O Ministério da Justiça autoriza, por meio do 

Tribunal de Justiça dos estados brasileiros, os cartórios de registro civil do 

distrito onde o cidadão faleceu a proceder com a emissão da certidão. A 

elaboração de uma certidão de óbito, em nosso país, é regulada pela Lei nº 

6.015, de 31 de dezembro de 1973 que dispõe sobre os registros públicos 

(nascimento, casamento, óbito etc). O Decreto Presidencial nº 7.231, de 14 de 
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julho de 2010, determinou um novo modelo para as certidões de nascimento, 

casamento e óbito com a inclusão de sistemas semióticos possibilitados pela 

tecnologia a fim de evitar as fraudes recorrentes nesses tipos de documentos.  

O registro do falecimento para produzir o efeito esperado nas esferas 

sociais é cercado por leis, outros tipos de registros e contextos que obrigam as 

pessoas a dar informações específicas, como o chefe de família que faz a 

declaração de óbito, o médico que atesta a causa da morte, a autoridade 

policial que registra o boletim de ocorrência de pessoas encontradas mortas ou 

o funcionário da agência funerária que encaminha os dados do falecido ao 

Cartório de Registro Civil para solicitar a Certidão de Óbito.   
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Ex.: 41– Registro de óbito do “Dr. Getúlio Dorneles Vargas”. 
Fonte: Disponível em: <http://www. cpdoc.fgv.br/comum/htm/>. Acesso em: 30 nov. 2009. 

 

 

 

N. 2686 

Informação intertextual: 
número do assento de 
óbito lavrado em um 
livro do Cartório de 
Registro Civil. 

Informação intertextual retirada do atestado de óbito feito pelo médico.

Imagem (remete a 
permissão do governo 
para a atuação do 
cartório quanto ao 
registro civil da morte). 

Tipografia 
(tamanhos, tipos 
de fontes, 
espacejamento 
como recursos 
semióticos que 
representam a 
importância das 
informação 



 101

Ex.. 42 – Registro de óbito de Tibúrcio Santana. 

 

 

Carimbo de 
identificação do 
tabelião do cartório de 
registro público. 
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Ex.. 43 – Registro de óbito de Apolônia Lopes Pereira 

 

Na produção de uma certidão de óbito, como gênero textual e prática 

discursiva, situamos aqui os processos da construção dialógica de significados 

influenciados por outros gêneros e sugeridos por Bazerman (2005, p. 68), a 

saber: o preenchimento do espaço com objetos, a tradução de outros sistemas 

e discursos, a intertextualidade, a responsabilidade e as operações. O assento 

de óbito é lavrado em um livro depositado aos cuidados dos cartórios a partir 

Selo de fiscalização do 
Tribunal de Justiça. 
(Referência 
intertextual). 
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das informações fornecidas pelo agente funerário. O preenchimento das 

categorias de objetos especificadas na certidão e realizado pelos cartórios civis 

é decorrente de fontes intertextuais tais como registro de nascimento, certidão 

de casamento (se for o caso), CPF, atestado de óbito, carteira de identidade do 

falecido, título de eleitor etc.18  

Em decorrência da alteração proposta pelo Decreto Presidencial nº 

7.231, de 14 de julho de 2010, novas categorias de objetos foram incluídos no 

documento como uma forma de impedir as fraudes que ocorriam com grande 

frequência, conforme exemplo 44. A nova certidão de óbito é impressa em 

papel moeda e traz mais de onze itens de segurança como marca d’água, 

microletras e o brasão da República. Além disso, a palavra “autêntico”, escrita 

no verso de cada papel, é visível apenas sob lâmpada ultravioleta com 

luminescência verde limão. 

 

                                                 

18 Segundo a Lei brasileira de registro civil, pelo menos uma das informações a seguir deve ser 
arrolada no documento: número de inscrição do PIS/PASEP; número de inscrição no Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, se contribuinte individual; número de benefício 
previdenciário - NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; 
número do CPF; número de registro da Carteira de Identidade e respectivo órgão emissor; 
número do título de eleitor; número do registro de nascimento, com informação do livro, da 
folha e do termo; número e série da Carteira de Trabalho. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.187-13, de 2001) 
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Ex.. 44 – Modelo dos novos registros de casamento e de óbito adotados a partir de 
Janeiro/2011 

 

A certidão de óbito é um gênero necessário para os sobreviventes, uma 

vez que esse gênero textual assegura a realização de outras ações como, por 

exemplo, o sepultamento do falecido, a realização de inventário de bens 

móveis e imóveis, a abertura de testamento, a movimentação de contas 

financeiras, a solicitação de auxílio funeral (caso esteja ligado a alguma 

entidade profissional), requerimento de pensão, enfim, tudo que se relaciona ao 

morto e que passa a ser responsabilidade da família. Para isso, é preciso, 

primeiramente, que um médico declare ou ateste a causa da morte. Com esse 

atestado ou declaração, o cartório poderá produzir a certidão e dar a chamada 

fé pública para a oficialidade desse fato. A validade da ação representada por 

esse gênero só é efetivada se houver, afixado ao texto, um zelo expedido pelos 

Tribunais de Justiça de cada Estado brasileiro, como encontramos no exemplo 

43.    

 Como prática social, a certidão de óbito, ao longo do tempo, sofreu 

várias mudanças socioculturais que remetem a interferências de aspectos 

interdiscursivos e intertextuais em sua construção. Nos exemplos 41, 42, 43  

uma representação numérica (Nº 2686, nº 104, Óbito nº 8. 566)  estabelece 

uma relação interdiscursiva e intertextual como o assento de óbito registrado 

em livro próprio. Da mesma forma que o selo de fiscalização do Tribunal de 
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Justiça do Maranhão, identificado no exemplo 43, estabelece uma relação  

interdiscursiva com o discurso proposto pelo Poder Judiciário quanto a emissão 

desse documento e seus precedentes e imposições legais. Na verdade, esse 

recurso semiótico reflete o controle do Poder Judiciário em relação aos 

cartórios de registros civis públicos. Outro interdiscurso que forja essa prática é 

o discurso médico que possibilita a produção efetiva dessa atividade discursiva 

e textual e seus efeitos sociais.  

 

2.7. Os mementos ou santinhos 
 

Os mementos (lembranças do morto) ou santinhos, como são 

popularmente conhecidos, surgiram também no final dos Oitocentos e 

popularizaram-se no século XX, inicialmente, como signo de prestígio social do 

morto e da família e uma forma de mantê-lo presente na lembrança dos vivos. 

Reis, em O cotidiano da morte oitocentista (1997, p. 117), registra o memento 

da Viscondessa de Arcozello produzido no início do século XX, cuja transcrição 

do texto consignamos. 

 

Fiat voluntas tua! 
Souvenez vous Dans vos prieres de l’ame zi chere de 
Maria Izabel de LACERDA WERNECK de CASTRO 

Viscondessa de ARCÔZELLO 
Rappeler a diru Le 4 novembro 1912 a l’age de 72 ans fortifiée par les 

Sacrements de l’Eglise 
Misericordieux Jesus, donnez-lui Le repôs eternel! 

Doux Coeur de Marie, soyez mon refuge! 
O Marie concue sans pecho, priez pour nous qui a vous recours a vous. 

Coeur Sacré de Jesus, j’ai confiance em vous, 
Jésus, Marie, Joseph, que son ame repose em paix auprés de vous!19 

 

Ex.. 45 – Memento da Viscondessa de Arcozello.20 

 

                                                 
 
20 Tradução por Ramiro Azevedo: “Seja feita a tua vontade! Lembrai-vos, em vossas preces, da 
alma tão querida de Maria Izabel de LACERDA WERNECK de CASTRO chamada a 4 de 
novembro de 1912 na idade de 72 nos fortificada pelos sacramentos da Igreja. Ó Jesus 
Misericodioso, dá-lhe o repouso eterno! Doce coração de Maria, sede meu refúgio! Ó Maria 
concebida sem pecado, orai por nós que a vós recorremos. Ó coração sagrado de Jesus, tenho 
confiança em vós, Jesus, Maria, José, que sua alma repouse em paz junto a vós.”  
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Nesse memento, em especial, identificamos o ethos religioso tão próprio 

das práticas póstumas pelo tom solene, pelo caráter devoto às crenças da 

Igreja Católica, Apostólica Romana, não somente pelos temas recorrentes no 

texto como, por exemplo, o apelo à misericórdia divina pelo perdão dos 

pecados, mas também pelo uso da expressão Fiat voluntas tua (Seja feita tua 

vontade), enunciado que exprime a obediência aos desígnios divinos. O uso do 

latim, língua oficial da Igreja Católica, constitui-se um recurso estilístico, 

utilizado pelo locutor do discurso, que se associa a essa instituição eclesiástica. 

Por outro lado, o uso do francês em nada se relaciona ao ethos religioso 

usualmente evocado nessas práticas, mas relaciona-se ao ethos 

socioeconômico dos grupos que assumiam posições de prestígio na estrutura 

social ainda vinculada ao século passado, uma vez que a pessoa representada 

mantinha o título de nobreza dado ainda no período da monarquia brasileira. 

O gênero santinho, como prática póstuma da religião católica, continua 

em uso no século XX (ver exemplo 46, p. 107), geralmente entregue nas 

missas de sétimo dia, como lembrança do morto. A família é a responsável 

pela produção e distribuição dos santinhos, associando o elogio às citações 

bíblicas e às manifestações dos sentimentos causados pelo impacto da 

ausência do outro, como registrado neste exemplo: “Aquele que crê em mim, 

ainda que esteja morto, viverá (...) Saudades imorredoras do seu esposo”. 

Mantém certa regularidade em relação às características discursivas e 

genéricas em que toda a simbologia do discurso religioso é utilizada para 

ratificar a crença na imortalidade da alma, na ressurreição, na vida eterna; 

enfim, em um futuro divino pós-morte, independentemente de suas ações.  
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Maria Lina Braga Lobato 
* 30.09.20 
†15.02.76 

“Aquele que crê em mim, ainda 
que esteja morto, viverá”. 

São João, c. -xi, v. -25 

 
“Nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se morremos, morremos 
para o senhor. Quer vivamos quer morramos pertencemos ao Senhor”.  

(Romanos, c. – XIV- v. -7-8)
_______ 

Vós que a conhecestes, lembrae-vos em vossa orações de sua alma. 
_____ 

Saudades immoredoras de seu esposo, Mãe, filhos, genros, nora, irmã, 
cunhado, sobrinhos e netos. 

 

Ex. 46– Memento de Maria Lina Braga Lobato 

 

Nesse sentido, concordamos com Geertz (2008, p. 67) quando diz que o 

discurso religioso “estabelece poderosas, penetrantes e duradouras 

disposições e motivações nos homens”. Isso se aplica incondicionalmente às 

produções textuais ligadas a representação da morte e dos mortos. A 

invocação de um tipo de vida idealmente adaptada aos dogmas cristãos de 

salvação e crença na imortalidade da alma apresenta-se como uma tentativa 

de enfrentamento e conformação diante da morte.  

Difícil nessas lembranças é encontrar a voz, o ethos propriamente ditado 

pelo falecido. No exemplo 47a e 47b, há um diferencial em relação às formas 

recorrentes nesses gêneros. Na capa, foi utilizado um desenho de autoria do 

representado, fugindo aos padrões impostos pelo discurso religioso, como as 

imagens de santos, cruzes, cálices etc. O texto é dividido em duas partes: 
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“Algumas coisas que pensamos e escrevemos sobre Antonio Carlos”, que traz 

os depoimentos de familiares, de amigos e de outros grupos atingidos pela 

notícia do falecimento. São pessoas das mais diversas posições sociais e dos 

mais variados lugares, um indício da relevância de seu papel social para o 

grupo a que pertencia, uma pista de sua identidade, da amplitude de sua 

atuação social: advogado, promotor de justiça, hábil desenhista, homem de 

múltiplas habilidades. A segunda parte intitulou-se O que Antonio Carlos 

pensou e escreveu e oferece uma série de pistas do ethos do falecido, a real 

representação de si: um homem de espírito livre, o que se opõe ao caráter da 

função social que exercia no campo jurídico, relacionada à praticidade e à 

dureza dos fatos em si; sonhador, mas também empreendedor, poeta, amante 

da família. 
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ALGUMAS COISAS QUE 
PENSAMOS E ESCREVEMOS 
SOBRE ANTONIO CARLOS... 
SALVADOR-BA – “São Luís agora 
está mais triste”. Waldemiro e Mazé 
BRASÍLIA-DF – “Diante imenso vazio 
deixado por este querido amigo, 
cremos por nossa Fé que o Cristo 
Ressuscitado ocupará este espaço”. 
Jesus, Maria Emília e Nadir 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP – “Ele 
voltou à casa do Pai, e, com certeza 
já recebeu o prêmio por todo o bem 
que realizou nesta vida”. Silvana e 
Irmã Penha 
PEDREIRAS-MA – “Lamento, 
incrédulo, o ocorrido com o amigo 
Lobato”. Dr. Kleber Carvalho Branco 
PINHEIRO-MA – “A morte, por mais 
misteriosa que seja, não consegue 
nos separar daqueles que amamos. 
Eles permanecem em nós na 
lembrança e na saudade”. Branca e 
Rui 

 (...) 
TERESINA-PI – “O homem 
desparece mas as suas obras e o 
seu exemplo permanecerão através 
dos tempos. Para nós o Dr. Lobato 
será sempre uma grata e eterna 
lembrança. A sua lembrança e a sua 
presença estarão sempre entre nós , 
vivificadas em sua extraordinária 
criação, o NOSSO LOGOTIPO, obra 
de arte que conduzimos pelas mais 
diversas formas sobretudo em 
nossos corações”.  

(...) 
RIO DE JANEIRO-RJ – “De toda 
essa tragédia sobrou, apenas a 
lembrança de um SUPER-HERÓI”. 
Ribamar 

Ex. 47a – Memento fúnebre de Antonio Carlos 
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O QUE ANTONIO CARLOS PENSOU E 
ESCREVEU 
08- Dezembro – 1932 
18 – Abril – 1984 
Asas, Oh! Asas? Quem me dera tê-las!... 
Fortes, gigantes como as dos condores,  
Para eu fugir da Terra e seus horrores 
Para eu subir acima das estrelas ... 
Quero ser nuvem  
... Luz ... Pássaro errante! 
Quero ser córrego límpido ... cantante! ... 
Deixem-me em paz ..em paz ... quero sonhar 
... 

 
ÀS MÃOS DE HELENA 
“Vênus de Milo alegre-se em não tê-las 
Pois se as tivesse a Deusa, inda que belas, 
Quebrava as mãos se conhecesse as tuas.” 

 
À MINHA MÃE 
“Desta outra folha ... tão branca e pura 
Que a ti consagro, ó Mãe, com mil desvelos, 
Quero fazer um poema de ternura 
Escrito em cima desses teus cabelos”. 

 
AOS MEUS FILHOS: Felipe e Fernanda 
Apenas um SIM  
Trouxe vocês para nosso amor! 
Nem todos os NÃO do mundo 
Nos obrigariam a deixá-los... 

Ex. 47b – Memento fúnebre de Antonio Carlos 

 

2.8.  Os memoriais virtuais: os gêneros fúnebres na web 

 
Os memoriais virtuais são um dos muitos gêneros surgidos no contexto 

da tecnologia digital, mais precisamente na web. Têm, como a maioria dos 

gêneros emergentes nessa nova tecnologia, similaridade com outros, como 

advertiu Marcuschi (2005, p. 13) a respeito do surgimento de novos gêneros 

nesse contexto. Esse gênero é uma miscelânea de alguns gêneros ligados às 

práticas fúnebres, como obituário e epitáfio, associado a outras semiosis que 

possibilitam, além de novas formas de expressão e também de exposição de 

sentimentos, uma tentativa de participações interativas com outras pessoas por 

meio de links como “Convidar amigos” e “Sua homenagem”; uma forma de 

compartilhamento público de sentimentos, que seriam guardados na 

intimidade, um lamento triste acerca do impacto provocado pela morte de um 

ente querido. Em parte, a privacidade fica resguardada pelo fato de ser virtual, 
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não face a face. O que pode facilitar a exposição de sentimentos tão íntimos 

como o que encontramos nos trechos extraídos do memorial de Ingo 

Pickbrenner disponível no site http://www.memorialvivo.com.br: 

 
Homenagem de: Silvana Pickbrenner    29/04/2009 às 21:59: 24 
Título: Penso em tantos dias... 
 
Penso em tantos dias e tantas noites que passamos juntos, e ainda 
são poucos para o desejo que nos consome, E choro novamente, de 
saudade de você. Choro por saber que não posso mais te tocar, 
mesmo sabendo que teu coração bate dentro do meu peito.  
 
Homenagem de: Silvana Pickbrenner    28/04/2009 às 23:50: 48 
Título: Saudade 
Hoje ao acordar, sentir sua falta, senti que minha vida, já não era 
mais a mesma. Sem você aqui, nada pode estar por inteiro, sempre 
me faltará um pedaço, sempre me faltará os seus olhos, vigiando o 
meu dia. O seu sorriso, refletindo o meu sorrir. A sua calma ninando 
minha loucura. O seu carinho, saciando os meus desejos. A sua 
presença, completando tudo em mim. 

 

Apesar de o gênero memorial ter como função relatar fatos memoráveis 

de alguém, no contexto das práticas fúnebres, esse gênero centra-se mais em 

um relato diário das sensações, sentimentos acerca da ausência do falecido. 

Verificamos que esse tipo de prática é bem mais frequente em outras culturas, 

como a norte-americana. No Brasil, na única página da web que dispõe esse 

serviço (http://www.memorialvivo.com.br), a produção desse gênero está ligada 

muito mais à exaltação, à simples lembrança da memória de mortos ilustres do 

que uma prática mais recorrente entre todos os membros de qualquer grupo 

social.  

Não seremos imprudentes ou enfáticos a ponto de dizer que já se 

instalou uma nova prática. Todavia, acreditamos que quando se trata de ações 

ligadas ao humano nada é estático. Tudo caminha para uma mudança, com 

mais ou menos velocidade. Como já relatamos neste trabalho, as práticas 

ligadas à morte e aos mortos ao longo do tempo sofreram poucas e lentas 

modificações, mas significativas. Por isso, não descartamos a hipótese de que 

o surgimento de gêneros textuais, ligados às práticas fúnebres, no ambiente 

virtual (especificamente, o da web, como é o caso do memorial virtual) pode 

configurar-se como uma intensificação da atitude, do comportamento em 

relação ao sentimento de perda, ao luto, por meio da superexposição. No 
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exemplo 48, o memorial de Zulmira Adamkosky Bizerra apresenta-se como 

uma homenagem à lembrança de um ente querido, cuja morte já era esperada. 

O obituário inserido na composição do memorial encerra a justificativa para 

aceitação da morte pelo detalhamento dos fatos que culminaram com o término 

dessa vida. A morte é representada e aceita como um desígnio de Deus, uma 

libertação de todas as dores da enfermidade. Não se manifesta uma 

inconformidade diante da morte nem um desabafo cotidiano frente ao impacto 

da morte. 
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Zulmira Adamkosky Bizerra 
Nascimento: 24/10/1947 
Óbito: 16/03/2009 
Cidade: Vila Velha 
País: Brasil 
 
Criado por Aryana Bizerra Ferreira 
Data da criação: 20/03/2009 
Total de visitas: 41 
PERFIL 
Nascida em 24/10/1947 em uma cidade do interior 
Zulmira era filha do meio entre dois irmãos homens, 
casou-se aos 25, não teve filhos, deixou treze 
sobrinhos, tais que são muito mais que filhos, tinha 
uma vida corrida a qual se aposentou como 
professora. 
OBITUÁRIO 
Em um exame de rotina descobriu que suas veias 
estavam intupidas comprometendo o seu coração, fez 
4 safenas e 1 mamária teve boa recuperação mas logo 
veio o inchasso, fazendo com que procurasse o 
médico. O próprio disse que o rim estava 
comprometido sendo assim tratada no hospital, dias 
seguintes a uma reação estranha da medicação entrou 
em pré-coma o qual passou trinta dias na UTI entre 
melhoras e pioras, entre exames perfuraram-lhe o 
pulmão foi transferida de hospital para fazer 
emodialise e Deus não aguentou vê-la sofrer e a levou. 
 
ÚLTIMAS HOMENAGENS 
Homenagem de: Aryana Bizerra Ferreira  20/03/2009 
às 14:49:55 
Título: MINHA ETERNA TIA 
falar coisas bonitas para você e de você nunca foi 
difícil, mas para falar do sentimento que sinto por você 
é fácil TE AMO. 

 

 
 

 

 

 
 

Ex. 48 - Memorial virtual de Zulmira Adamkosky Bizerra. 
Fonte: Disponível em htpp//www.memorialvivo.com.br. Acesso em 20. out. 2009 

 

Últimos visitantes
 
Ana Paula 

Sua Homenagem
 
Compartilhe seu sentimento 
com o autor e os visitantes 
deste Memorial Vivo 
Faça seu login! 

Convidar amigos
 
Gostou desse memorial? 
Convide quantos amigos quiser 
para conhecê-lo 
Faça seu login! 

Área de Login
Login 
 
 
Senha 

 
Esqueceu sua senha? 
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Deixamos para o próximo capítulo a discussão que traduz melhor essa 

sinalização quanto ao surgimento de novas práticas textuais que se inserem 

nas atitudes diante da morte e dos mortos. 
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 CAPÍTULO 3  
 

 A RETÓRICA LAUDATÓRIA DOS GÊNEROS FÚNEBRES E A 
CONSTITUIÇÃO DO ETHOS EPIDITICO: o caso dos epitáfios, dos 
obituários e dos memoriais virtuais 
 

Antes de iniciarmos a análise propriamente dita da retórica dos gêneros 

textuais ligados ao discurso sobre a morte e os mortos, faremos uma breve 

incursão crítica nas vertentes teórico-analíticas que consideram os gêneros 

escritos como resposta a situações sociais, portanto, como prática social, a fim 

de situarmos as abordagens adotadas nesta investigação.  

 

3.1. Os estudos retóricos de gêneros textuais e do discurso: a nova 

retórica e a análise crítica do discurso 

 

Como ponto de partida, para melhor esclarecermos essa ideia de que os 

gêneros textuais são concebidos como respostas a situações sociais, uma 

pressuposição subjacente ao nosso agir individual e social, citando Mey (2001, 

p. 71), é que ambos podem ser reconhecidos no termo discurso, e os textos 

como produto desse discurso, o opus operatum, são, em muitos aspectos, uma 

operação discursiva que é o modus operandi de um habitus. Ou melhor, as 

práticas ou ações sociais somente significam seu significado sob certas 

condições, aquelas da conjuntura de Bourdieu, entendida como uma 

combinação sincrônica de disposição e situação. Como explica Mey (2001, 

p.128), 

 
“nem os atos de produção textual (‘atos de fala’) nem os atos de 
consumo de texto [...] são livres num sentido ilimitado. Eles são 
realizados num ambiente que é sempre formatado; as possibilidades 
(affordances) permitidas pelo ambiente são aquelas que formatam 
nossa recepção, e a formatação em si mesma já exclui tudo [...]. 
Entendidos dessa forma, tanto os atos de fala como outros atos de 
atividade intelectual constituem aquilo que chamei de atos 
pragmáticos. 

 

Os postulados teóricos da pragmática evocados antes de principiarmos 

a discussão daquilo que propomos para esta etapa de nosso estudo visam, 



 116

primordialmente, situar os gêneros textuais como um ato pragmático que só 

pode ser executado contra um pano de fundo de condições pragmaticamente 

estabelecidas. Como adverte Marcuschi (2010, p. 37), “o trabalho com gêneros 

textuais é uma extraordinária oportunidade de lidar com a língua em seus mais 

diversos usos autênticos no dia a dia.” O que realmente interessa a maior parte 

dos estudiosos desse assunto é compreender como nossas atividades 

cotidianas são (re)produzidas pelos gêneros textuais que criamos para agir nas 

situações da vida cotidiana.  

Assim, muitos aspectos são levados em conta nessa (re)produção e 

consumo de textos no mundo da vida: quando, quem produz e para quem, com 

qual propósito, com quais escolhas linguísticas, com qual conteúdo, com quais 

estratégias discursivas etc. As abordagens de análise mais recentes variam de 

acordo com  o enfoque deste ou daquele elemento. A ideia de gênero não se 

alinha mais com aquela que a considera apenas como simples categorização 

ou classificação de textos. Em vez disso, há um entendimento de que os 

gêneros textuais estão conectados a tipos de ações sociais, são formas de 

reconhecer, de responder, de agir de maneira significativa, e, 

consequentemente, de ajudar a reproduzir situações socialmente recorrentes. 

Portanto, revelam a dinâmica da vida humana operacionalizada pelo uso da 

linguagem. Agora passemos ao assunto que nos propusemos a discutir no 

início deste capítulo. 

Bazerman (2010, p. xi), ao prefaciar o livro Genre: an introduction to 

history, theory, research, and pedagogy, disserta acerca do valor dos gêneros 

como formas que moldam e são moldadas (pel)o processo de interação social. 

O linguista americano explica que “muitos aspectos da comunicação, dos 

acordos sociais, do fazer significar humano estão amalgamados no 

reconhecimento de um gênero.” Argumenta ainda que os gêneros tanto 

caracterizam o complexo de regularidades da vida humana como também a 

individualidade de cada palavra situada.  Ao tecer suas considerações 

conceituais sobre a função do gênero na vida social revela-nos a riqueza e ao 

mesmo tempo a complexidade da concepção dessa terminologia quando nos 

diz: 
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Os gêneros estão associados a sequências de pensamento, a estilos 
de auto-apresentação, a posições e a relações de autor audiência, a 
contextos e organizações específicos, a epistemologias e ontologias, 
a emoções e prazeres, a atos de fala e realizações sociais. [...] 
moldam práticas comunicativas regularizadas que juntas delimitam 
organizações, instituições e sistemas de atividades. [...] por 
identificarem contextos e planos para ações também focalizam nossa 
atenção cognitiva e juntos projetam/configuram/desenham a dinâmica 
de nossa mente em busca de relações comunicativas específicas, 
desse modo, exercitam e desenvolvem meios/formas particulares de 
pensar. 

  

Ao considerarmos a concepção de gênero e de discurso como prática e 

ação social, escolhemos apresentar os estudos do discurso e de gêneros 

textuais com o objetivo de estabelecer o modelo teórico-metodológico de nossa 

investigação. Essas abordagens recobrem, principalmente, a nova retórica 

(Miller, Bazerman, Devitt, Bawashi e Reiff), a linguística sistêmica funcional 

(Martin) e a análise crítica do discurso (Fairclough, Wodak e Reisigl, Wodak e 

Meyer). 

Nas pesquisas sobre gêneros filiadas à tradição da nova retórica21, 

acreditamos que uma das mais influentes concepções seja a de Carolyn Miller 

(1984, Genre as social action) que concebe gênero como uma ação retórica 

baseada em situações recorrentes, além de propor um princípio de 

classificação dos gêneros a partir da prática retórica, sustentado 

exclusivamente na estrutura, na substância e no propósito de cada gênero. O 

ensaio de Miller de 1984 é referência na teoria de gênero da nova retórica de 

linha americana. A linguista americana baseia-se na noção de recorrência de 

situações retóricas descrita por Bitzer (1968) para fundamentar a sua teoria de 

gênero como forma de ação retórica socialmente tipificada. Como enfatiza 

Swales (1990, p. 44), um “trabalho excepcional” exatamente porque a linguista 

americana, ao reforçar o conceito de gênero como ação social, como algo 

                                                 
21 Chaim Perelman juntamente com sua colaboradora Lucie Olbrechts-Tyteca lançam, em 1958, livro 
resultado de suas pesquisas, intitulado Tratado de argumentação no qual resgatam a aproximação da 
dialética com a retórica na perspectiva aristotélica para analisar o discurso argumentativo. Ele propõe 
uma teoria da argumentação construída a partir da análise dos meios de prova usados pelas ciências 
humanas, em especial pela ciência jurídica, em que são examinadas argumentações apresentadas pelos 
advogados em seus arrazoados, pelos juízes em suas sentenças, pelo promotor de justiça etc, isto é, o 
trabalho cotidiano desses profissionais e a sua produção doutrinária. Essa empreitada é chamada por 
Perelman de nova retórica. Hoje estudiosos de gênero que se afiliam à nova retórica, principalmente os 
da América do Norte, defendem que os gêneros emergem de uma ação social repetida em situações 
recorrentes que conduzem a regularidades em forma e em conteúdo. Os gêneros analisados são os mais 
diversos e inserem-se nas muitas esferas das atividades humanas.  
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situado em um contexto sociorretórico mais amplo, destrói o mito que sempre 

encobria a análise de gênero como um simples estudo classificatório. 

Em seu seminal artigo, Miller (1984, p. 37) postula gênero como “uma 

categoria convencional de discurso baseada em uma larga escala de tipificação 

de ação retórica”. Isso implica que um gênero pode ser entendido como uma 

ação social frequentemente repetida por um ator social individual ou um grupo 

de atores para realizar seus propósitos retóricos. Essa noção de tipificação22, 

emprestada do trabalho do sociólogo Alfred Schutz, apresenta-se como um 

ponto central para a abordagem de Miller de gênero como ação social. De 

acordo com Schutz (apud Bawashi & Reiff, 2010, p. 67), a tipificação constitui 

uma grande parte de nossos estoques de conhecimento que medeiam nossas 

experiências do ‘mundo da vida’ (life-world)23. 

 Como ação retórica tipificada, o ato de usar a linguagem 

simbolicamente estabelece identificação de si mesmo e dos outros no processo 

interativo comunicacional.  Concebidos assim, os gêneros representam toda a 

diversidade de interações sociais, sendo, portanto, definidos muito mais pela 

situação do que pela forma. Caracterizam-se pela sua dinamicidade e 

flexibilidade e são mais uma explicação da interação social do que um sistema 

de classificação. Esse caráter retórico e dinâmico do gênero integra forma e 

conteúdo, produto e processo, indivíduo e sociedade. Como explica Bawashi 

(2002, p. 339), “os gêneros estão implicados na forma como experienciamos e 

atuamos em uma grande parte de nossas realidades discursivas, funcionando 

tanto em um nível ideológico como retórico”, ou seja, como percebemos e 

agimos retoricamente e como reproduzimos essas realidades e a nós mesmos 

dentro dos diferentes textos. 

Assumindo que a construção social é inerente à linguagem em uso, 

Miller (1984) considera que os gêneros adquirem seus significados 

repetidamente tanto de uma dada situação retórica24 como também de um 

                                                 
22 Reconhecimentos de similaridades compartilhadas e definidas socialmente. 
23 Para Bawashi & Reiff (2010, p. 67), life-world é um dos conceitos-chave da fenomenologia 
que influenciou os estudos retóricos de gênero, e está intimamente relacionado à noção de 
intencionalidade. O life-world, em nossa tradução ‘mundo da vida’, é “o mundo da experiência 
comum, encontrado em nossa vida cotidiana.” Como Shutz (apud Bawashi & Reiff, 2010, p. 67) 
explica “o life-world é uma realidade que nós modificamos através de nossos atos, por outro 
lado, e que modifica nossas ações.” 
24 Lembramos que, nos estudos de retórica, o vocábulo situação não era um termo padrão, 
recorrente como eram audiência ou exigência, por exemplo. Foi Lloyd Bitzer em ensaio 
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contexto social mais amplo e comum no qual essa situação surgiu.25 Eles 

representam respostas repetidas a certos contextos discursivos, expressando 

convenções situacionais específicas na linguagem em uso. Desse modo, a 

realização recorrente de textos em situações retóricas típicas coincide com a 

reprodução e reforço das convenções em uso e assim do próprio grupo. 

Baseando-se na teoria da estruturação de Giddens (2009), mais 

especificamente em uma de suas principais proposições, a dualidade da 

estrutura26, Miller (2009, p. 51) explica o fenômeno da recorrência pelo da 

reprodução da estrutura ao afirmar que: 

 
 [...] a noção de reprodução acrescenta é a ação dos participantes; 
dos atores sociais criam recorrência em suas ações ao reproduzir os 
aspectos estruturais das instituições, ao usar estruturas disponíveis 
como meio para sua ação e, desse modo, produzir essas estruturas 
de novo como resultados virtuais, disponíveis para futura memória, 
interpretação e uso. 

 

Ao refinar a noção de gênero em seu artigo Comunidade retórica: a base 

cultural dos gêneros, Miller (2009, p. 52-58) esclarece, portanto, que os 

gêneros, na sua dimensão estrutural, são convenções que podem concatenar 

vários recursos retóricos e, na sua dimensão pragmática, não apenas ajudam 

                                                                                                                                               
intitulado The rhetorical situation (1968, p. 1-14) que introduziu a situação como importante 
elemento a ser considerado na constituição do discurso retórico que, em seu ponto de vista, 
‘surge em resposta a uma situação. ’ Nessa perspectiva, a situação retórica é tida como uma 
condição necessária ao discurso retórico. Compõe-se e define-se, segundo Bitzer (1968: 6), 
por três elementos: exigência (uma imperfeição marcada pela urgência, um defeito, um 
obstáculo, algo que espera ser feito, uma coisa que é outra que deveria ser feita) audiência 
(pessoas que, na situação retórica, são influenciadas pelo discurso e podem ser mediadoras da 
modificação de uma exigência), conjunto de restrições (pessoas, eventos, objetos e relações 
que tem o poder de delimitar/restringir a decisão e a ação necessárias para modificar a 
exigência). Segundo Bitzer (1968, p. 5): [...] “um complexo de pessoas, eventos, objetos e 
relações que se apresentam em uma exigência atual ou potencial, que pode ser 
completamente ou parcialmente removida se o discurso, apresentado na situação, puder 
delimitar uma decisão ou ação humana ou ocasionar uma significante modificação da 
exigência.” 
25 No modelo sistêmico-funcional de Halliday (2004), o contexto é um sistema semiótico de alto 
nível no qual a linguagem está fincada, e o uso da linguagem define-se a partir de um contexto 
de cultura ou sistema social e de um contexto de situação de fala, ou registro. A situação de 
fala está inserida no contexto de cultural. O contexto, nessa perspectiva, está presente em 
qualquer texto sendo que este último é processo e produto daquele sistema semiótico. Essa 
presença pode ser percebida no texto por intermédio da relação sistemática entre o meio social 
e a organização funcional da língua. Em outras palavras, os textos variam sistematicamente de 
acordo com os valores contextuais. O contexto de cultura, nessa abordagem, compreende todo 
o sistema semântico da linguagem, e o contexto de situação é uma representação abstrata do 
entorno em termos de certas categorias gerais que têm importância para o texto.  
26 De acordo com Giddens (2009, p. 22), “as regras e os recursos esboçados na produção e 
reprodução da ação social são, ao mesmo tempo, os meios de reprodução do sistema.” 
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as pessoas a fazer seu trabalho e realizar seus propósitos; eles também 

ajudam a reproduzir e reconstruir o grupo a que pertencem. Propõe uma noção 

de gênero como “um constituinte específico e importante da sociedade, um 

aspecto principal de sua estrutura comunicativa, uma das estruturas de poder 

que as instituições exercem.”  

Ao ser considerado relevante aspecto da estrutura comunicativa social, a 

autora assevera que um gênero fornece “papéis reproduzíveis de falante e 

ouvinte, de tipificações sociais de necessidades e exigências recorrentes [...] e 

modos de relacionar um evento a condições materiais, transformando-as em 

restrições ou recursos.” Assim sendo, analisar os gêneros, considerando-os 

como ações sociais tipificadas, é uma forma de compreender e romper com a 

opacidade criada pela linguagem em sua relação com as estruturas sociais, 

provocada pelo caráter constitutivo do discurso e pela naturalização de certas 

práticas sociais. Nessa abordagem, o gênero se torna um determinante do 

kairós retórico. 

Bazerman (2005, p. 31) também concorda com a natureza 

essencialmente retórica e social de gênero proposta por Miller, argumentando 

que “os gêneros são fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as 

pessoas podem realizar e sobre os modos como ela os realizam.” Em resumo, 

“[...] são parte do modo como os seres humanos dão forma às atividades 

sociais.” Em seus estudos, o linguista observa as regularidades, nas 

propriedades de situações, recorrentes que dão origem a recorrência na forma 

e no conteúdo do ato comunicativo, como afirma Carvalho (2005, p. 135). No 

caso de nosso estudo, portanto, postulamos que os gêneros fúnebres 

viabilizam e realizam o agir humano em uma situação de perda de um ente 

querido. Por meio do epitáfio, por exemplo, a ação de localizar o morto em seu 

novo lugar social é instituída pelos atores sociais responsáveis por esse 

processo de integração. 

Na abordagem de Miller (1984, 1994, 2009), algumas características dos 

gêneros como ações sociais são ressaltadas: o kairós do gênero, o propósito 

retórico, o conteúdo semântico ou substância, a estrutura formal e a léxico-

gramática e as redes intertextuais dos gêneros. 

A respeito do kairós, retomando os estudos filosóficos clássicos, 

situamos Platão, em Fedro (2008), quando discorre sobre a relevância do 
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kairós na retórica. Na filosofia platônica, o kairós adequado do discurso é o 

momento, a oportunidade necessária para alcançar a ‘Verdade’. Uma das 

melhores declarações do filósofo grego sobre o papel do kairós está no trecho 

do diálogo de Sócrates com Fedro acerca das noções da ‘boa retórica’ em 

oposição à ‘má retórica’ a partir da análise do discurso sobre o amor de Lysias 

em que sugere ao discípulo que alguns elementos devem ser considerados na 

escolha do discurso pelo retor, como o momento e o tempo ‘apropriados’, 

assim como a audiência e o tipo de discurso ‘adequados’ para o eficaz efeito 

da persuasão. Sócrates explica:  

 
“É mister que o orador  que aprofundou suficientemente os seus 
conhecimentos seja capaz de discernir, na vida prática, o momento 
exato em que é oportuno usar uma outra forma de argumentação [...] 
Quando souber aplicar a esse homem o discurso apropriado, quando 
possuir todos esses conhecimentos, quando souber discernir o 
momento em que se deve calar ou falar, quando souber empregar ou 
evitar o estilo conciso, ou despertar como amplificações grandiosas e 
dramáticas a paixão, só então a sua arte será consumada e perfeita” 
(2008, p. 115).  

 

Na filosofia platônica, não há o emprego da arte retórica sem que o 

orador do discurso considere todos esses pontos no ato de proferir o discurso. 

Em outras palavras, o kairós para Platão era meramente a ocasião, a 

oportunidade por meio da qual um bom orador poderia proferir sua “Verdade” 

para uma audiência. 

Já Aristóteles (2002), em a Retórica, apontou a situação, porém de 

forma indireta, ao tratar dos tipos de discurso. No capítulo em que ele descreve 

o modo como a ‘vivacidade’ das atividades pode ser garantido no discurso pelo 

uso de metáforas que representem ‘movimento e vida’, ‘as coisas em seu 

estado de atividade, o filósofo grego adverte que a palavra ‘amolda-se aos 

fatos’, por conseguinte, à situação, podendo, a partir do seu uso em um 

momento, adquirir um novo significado. Ressalta ainda que toda declaração 

deve adequar-se aos fatos (Aristóteles, 2002, p.170). Apesar de citar o 

‘amoldamento das palavras aos fatos’ como algo que deve ser levado em conta 

pelo orador na construção do discurso, a retórica aristotélica não abordou qual 

a natureza das circunstâncias retóricas de produção dos discursos ou 

aprofundou as questões a cerca da relação entre discurso e situação.  
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A respeito da noção do termo kairós na filosofia clássica, Bazerman 

(2007, p. 120) ao discurtir o aspecto kairótico da intersubjetividade, em seu livro 

Escrita, gênero e interação social, traduzindo-o como momento retórico, 

adverte que a palavra kairós “chegou a ter um significado rico e complexo, 

englobando interesses e ética, praticidade e estética, intenções e contextos, 

autoafirmação e propriedade, cidadão e cidade-estado, humano e divino.”  

Na abordagem proposta por Miller (2009, p. 64), o kairós insere-se como 

um elemento essencial na análise retórica de um gênero e compreende o 

“tempo-espaço socialmente percebido” que descreve “tanto o sentido segundo 

o qual o discurso é compreendido como apropriado e oportuno.” Por sua 

complexidade, a autora americana sugere que o kairós, como um termo 

qualitativo, precisa ser entendido em relação ao chronos, o termo quantitativo 

para o tempo mensurável. Essa noção é retomada do termo bakthiniano 

chronótopo para ressaltar que “todo gênero expressa relações tempo-espaço 

que refletem as crenças sociais correntes no que diz respeito à disposição e à 

ação dos indivíduos humanos no tempo e no espaço.” Dessa forma, a autora 

conclui que os gêneros são “profundamente ideológicos” e “para evoluir, devem 

permitir a incorporação de novidades, a acomodação de restrições 

modificadas, o ajuste de ideologias e a imposição de uma nova ideologia”. 

Outro elemento considerado por Miller como uma das características do 

gênero como ação social é o propósito retórico ou motivo social27, que 

determina a existência e o formato dos textos. Para Miller (2009, p. 23), “[...] se 

gênero representa ação, tem que envolver situação e motivo, uma vez que a 

ação humana, seja simbólica ou não, somente é interpretável num contexto de 

situação e através de motivos”. O caráter do motivo social é dual: as situações 

retóricas, nas quais os gêneros são usados, implicam a necessidade para a 

performance de certas ações comunicativas (motivo como necessidade 

situacional), e ao mesmo tempo são motivadas e orientadas objetivamente 

(motivo como propósito do texto). O foco central desse postulado proposto por 
                                                 
27 “Motivo” e “situação” são termos de Kenneth Burke. A trilogia de Burke (A Grammar of 
motives, A rhetoric of motives, Symbolic of motives) apresenta-se como um estudo que 
pretende identificar as motivações do agir humano por meio da análise de suas expressões 
linguisticas nas mais diversas situações.  Burke aborda o homem em termos de ações 
humanas. Seus conceitos chave, elucidados em A Grammar of motives, são: ato, cena, agente, 
agência e propósito (ou motivo).  Os homens são vistos como agentes que atuam em uma 
cena e usam alguma agência para a realização de algum propósito. É o propósito ou motivo 
que propele o tipo de discurso a ser empreendido na ação humana.  
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Miller baseia-se na relação dinâmica entre gênero, exigência, situação e motivo 

social, o que permite identificar como construímos, como interpretamos e como 

atuamos em situações particulares. Essa formulação ratifica o papel dos 

gêneros na construção social das situações para as quais eles respondem. 

A relação entre situação retórica e motivo social é referida por Miller 

(1984) em termos de exigência ou necessidade social objetivada. A partir de 

seu entendimento de situação retórica como um constructo social, a autora 

redefine a noção de exigência. Miller (1984, p.157) propõe que exigência “é 

uma forma de conhecimento social – um construir mútuo de objetos, eventos, 

interesses e propósitos que não somente os conectam, mas também os tornam 

o que eles são: uma necessidade social objetivada.”  

A exigência, nessa abordagem, deve ser entendida como motivo da 

ação retórica. Dessa forma, inclui as suposições e as expectativas 

compartilhadas por membros de um grupo social nas atividades discursivas 

que são exigidas pela participação retórica sob condições situacionais 

particulares. Em resumo, é a exigência incrustada em um contexto retórico que 

fornece ao texto um propósito comunicativo socialmente reconhecido.  

A partir das condições motivacionais e situacionais que contextualizam 

um gênero, ele é tipificado pelas características formais e substantivas de um 

texto, pela fusão entre forma e substância no processo de criação simbólica de 

uma ação social significativa, como Miller (1984) propõe. Essas características, 

incluindo conteúdo, estrutura formal e lexicogramática, são influenciadas 

(in)diretamente pelas circunstâncias contextuais. As propriedades substantivas, 

estruturais e linguísticas de um gênero não são absolutas, mas características 

prototípicas; suas realizações levam em conta a variação por meio das 

instâncias do mesmo texto. 

O conteúdo de um gênero envolve a informação ou a proposição 

refletida no texto. É o que Miller (1984, p. 153) chama de ‘substância do 

gênero’ ou ‘o valor semântico do discurso’, que constitui os aspectos da 

experiência comum que estão sendo simbolizados no texto. Ou seja, o 

conteúdo, como também assevera Frow (2006, p. 75), é concebido como um 

amoldamento da experiência humana no qual um gênero investe significância e 

interesse. Em termos formais, esse amoldamento é expresso por um conjunto 

de topoi, tópicos recorrentes do discurso, ou por uma iconografia, ou por 
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formas recorrentes de argumentação (ibid) que funcionam com pistas temáticas 

na construção do texto ou do discurso. Esse postulado do modelo teórico 

proposto por Miller (1984, 1994) alicerçou-se no trabalho de Karlyn Kohrs 

Campbell e Kathleen Hall Jamieson, Form and Genre: shaping rethoriacal 

action (1978, p. 19), em especial quando argumentam que “as formas retóricas 

que estabelecem um gênero são respostas estilísticas e substantivas às 

demandas situacionais.” Por sua vez, Campbell e Jamieson forjaram esse 

modelo a partir de um princípio basilar da retórica aristotélica em que cada 

discurso tem sua substância característica e sua forma apropriada.  

É por fundir traços formais e substantivos que um gênero cria um efeito 

particular numa dada situação, revelando-se, assim, um ato pragmático, 

completamente retórico, um elo entre intenção e efeito, um aspecto de nossa 

vida cultural. Quando forma e substância fundem-se, adquirem valor 

semântico, tornam interpretáveis as ações socialmente realizáveis e emergem 

em resposta a uma situação recorrente. Os principais focos de análise neste 

nível são: como se constrói o significado do texto, qual é a sua força 

ilocucionária e como se apresenta a intertextualidade no texto.  

Em relação ao papel da intertextualidade na transformação e no 

desenvolvimento de novos gêneros, Miller (1984, p. 29) explica que “o novo é 

feito familiar por meio do reconhecimento de similaridades relevantes.” Na 

análise da intertextualidade, demonstram-se como os textos retomam outros 

textos, como se relacionam. No contexto das práticas textuais ligadas à morte, 

situamos os memoriais virtuais que se apresentam como uma composição 

intertextual em relação a todos os outros gêneros das práticas mortuárias. 

Além de um conteúdo semântico, um gênero também tem uma estrutura 

formal e uma lexicogramática características. Isso implica em dizer que um 

gênero é reconhecido a partir de elementos formais que seus produtores 

utilizam para realizar e alcançar seus propósitos comunicativos. A organização 

formal de um gênero, como explica Frow (2006, p. 74), compreende o 

repertório de formas, que moldam o mídium material no qual um gênero opera, 

além de incluir as categorias imateriais de tempo, espaço e posição 

enunciativa. Na perspectiva da teoria do gênero como ação social, adotada em 

nossa investigação, considera-se que as características formais de um gênero 

emergem de convenções sociocognitivas dos atores sociais que integram uma 



 125

dada situação. Os elementos convencionais instituídos no processo de 

interação social determinam a estrutura formal e o reconhecimento de um dado 

gênero.  

No modelo da LSF, os significados linguísticos são uma realização da 

lexicogramática. A lexicogramática de um gênero, de acordo com Hasan 

(1985), constitui-se de dois polos de um continuum particular, a saber: 

gramática e vocabulário. Já Halliday e Matthiessen (2004, p.31) concebem a 

léxico-gramática como “uma rede de escolhas de significados inter-

relacionadas”. Essa rede de escolhas atua na organização das relações das 

formas linguísticas e juntamente com o sistema semântico compõem o plano 

de conteúdo da linguagem. Os teóricos de gênero argumentam que sua 

natureza é limitada também pelas circunstâncias contextuais, isto é, “uma 

interface entre o mundo extralinguístico e a forma linguística” (Ghió e 

Fernandez, 2002, p. 91). Os itens linguísticos como léxico, opções gramaticais 

e coesão são complementares a identificação contextual, substantiva e 

estrutural de um gênero. Em outras palavras, a gramática transforma 

experiência em significado, sendo, portanto, “a unidade central processadora 

da linguagem, a casa de força onde os significados são criados” (Halliday e 

Matthiessen, 2004, p.21). 

Na ACD situamos a abordagem histórico-discursiva de Ruth Wodak 

(2000) que busca explorar em nível teórico e metodológico a historicidade do 

discurso a partir, também, de um estudo retórico. 

Ao estabelecermos uma relação da teoria de gênero proposta por Miller 

com os postulados da Análise Crítica do Discurso (ACD), situamos uma 

referência de Fairclough (2003, p. 26) quando afirma que o discurso pode 

figurar de três formas: como gêneros (modos de atuar, de agir), como discursos 

(modos de representar) e como estilos (modos de ser). Nessa vertente teórico-

metodológica, os gêneros funcionam como diferentes modos de (inter) agir 

discursivamente. Como já havia explicado em Critical discourse analysis 

(Fairclough, 1995, p. 14), os gêneros caracterizam-se como uma “forma 

socialmente ratificada pelo uso da linguagem em conexão com um tipo 

particular de atividade social.” Os discursos, na perspectiva da ACD, realizam-

se nos gêneros e nos textos. Para Wodak (2001, p. 66), os textos sejam eles 

visuais, escritos ou orais materializam as ações linguísticas; são produtos 
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linguísticos da significação dos discursos, usando uma expressão hallidayana, 

‘uma instância de linguagem’. 

Outro ponto em comum entre as duas abordagens é a relação 

bidirecional entre o discurso e as estruturas sociais, incorporada também da 

Teoria da Estruturação de Anthony Giddens (2009), que enfatizou a influência 

simultânea dos discursos pelas estruturas sociais nas interações sociais e vice-

versa. Giddens (2009, p. 392), citando o que disse Wilson acerca da 

importância da dualidade da estrutura social, ou seja, da relação reflexiva entre 

estrutura social e ação situada, corrobora a seguinte explicação: 

 
O mundo social é constituído de ações situadas, produzidas em 
determinadas situações concretas, que são acessíveis aos 
participantes para seu próprio reconhecimento, descrição e uso como 
bases garantidas para novas inferências e ações tanto nessas 
mesmas ocasiões quanto em subseqüentes. As ações situadas são 
produzidas por meio de mecanismos de interação social livres de 
contextos, sensíveis ao contexto, e a estrutura social é usada por 
membros da sociedade para tornar inteligíveis e coerentes suas 
ações em determinadas situações. Nesse processo, a estrutura 
social é um recurso essencial e produto da ação situada; e a 
estrutura social é reproduzida como uma realidade objetiva que 
coage parcialmente a ação. É mediante essa relação reflexiva 
entre estrutura social e ação situada que a transparência de 
exposições (a inteligibilidade mútua da conduta) é realizada pela 
exploração da dependência de contexto do significado. (Grifo nosso). 

 

O estudo dos gêneros, em ambas as abordagens (nova retórica e ACD), 

preocupa-se em mostrar como traços e pistas linguísticas que refletem as 

práticas e rotinas sociais em diferentes textos. Nesse sentido, o texto é visto 

como uma unidade semântica e uma forma de (inter)ação.  

Wodak (2001), Reisigl e Wodak (2001, 2008) propõem uma análise 

tridimensional que considera os seguintes elementos: o conteúdo ou tópico 

discursivo de um dado discurso; as estratégias linguístico-discursivas, 

empregadas e realizadas linguisticamente, incluindo as estratégias de 

argumentação; e os meios ou formas de realizações linguísticas dessas 

estratégias. As cinco questões norteadoras propostas pelos autores 

supracitados são levadas em conta na realização desta análise. A saber: 

 
1. Como as pessoas são nomeadas e referidas linguisticamente? 
2. Quais são as características, traços, qualidades atribuídos a 

essas pessoas? 
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3. Quais argumentos ou estrutura argumentativa são empregados 
pelos agentes sociais no discurso em questão? 
4. De qual perspectiva ou ponto de vista essas nomeações, 
atribuições e argumentos são empregados? 
5. Como os enunciados no texto são intensificados ou mitigados 
dependendo do propósito do enunciador?   

 
Baseando-se nessas cinco questões, Reisigl e Wodak (2001, 2008) 

identificaram cinco tipos de estratégias discursivas no processo de 

representação dos atores sociais. 

 

Estratégia Objetivos Ferramentas 
Referenciação ou 
nomeação 

Construção discursiva dos 
atores sociais, dos objetos/ 
fenômenos/eventos e 
processos/ações. 

• Categoriazação de grupos; 
• Tropos como metáforas, metonímias e sinédoque; 
• Verbos e substantivos usados para denotar 
processos e ações etc 

Predicação Qualificação discursiva dos 
atores sociais, dos objetos/ 
fenômenos/eventos e 
processos/ações (mais ou 
menos positiva ou negativa). 

• Estereótipos, atribuições avaliativas de traços 
positivos ou negativos (na forma de adjetivos, oposições, 
frases preposicionais, orações relativas, orações 
conjuncionais, orações infinitivas, orações participativas ou 
de grupos; 
• Predicados explícitos ou 
substantivos/adjetivos/pronomes predicativos; 
• Colocações; 
• Comparações explícitas, símiles, metáforas e 
outras figuras retóricas (incluindo metonímias, hipérbole, 
litotes, eufemismos); 
• Alusões, evocações, e 
pressuposições/implicaturas 
• Etc. 
 

Argumentação Justificativa/justificação das 
reivindicações de verdades. 

• topoi; 
• falácias. 

Perspectivação, 
enquadre ou 
representação do 
discurso 

Expressão do envolvimento e 
ponto de vista do enunciador 

• dêiticos; 
• discurso direto, indireto, indireto livre; 
• marcas de citação, marcadores/partículas do 
discurso; 
• metáforas; 
• prosódia etc. 

  •  
Intensificação, 
mitigação 

Modificação do status 
epistêmico de uma 
proposição 

• diminutivos ou aumentativos; 
• partículas modais, subjuntivos etc. 
 

Quadro 1 -  Estratégias discursivas propostas por Reisgl e Wodak. 
Fonte: Reisigl e Wodak, 2008 (mimeo), pp. 12-13.  
 

Na proposta de análise de Wodak (2001, Wodak e Meyer 2001), Reisigl 

e Wodak (2001, 2008), o conteúdo ou tópicos discursivos são concebidos como 
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pistas temáticas na construção de um texto ou discurso, inserido em um 

contexto. 

O contexto é uma noção fulcral para a análise do discurso e de sua 

materialização (os textos). Ao assumir a importância do contexto, a ACD 

(Fairclough, Wodak, Reisigl e Wodak, Wodak e Krzyzanowski) e a abordagem 

retórica de gênero (Bazerman e Miller) concebem-no como fonte essencial para 

a decifração do sentido dos diversos acontecimentos sociais, em especial dos 

discursos e gêneros textuais que circunscrevem uma sociedade.  

Na ACD Wodak e Meyer (2001) ratificam que o contexto assume esse 

papel em função de suas dimensões, de sua relação intra e intertextual, assim 

como das relações que se derivam do contexto de situação, que incluem as 

instituições, a situação social e o marco sociopolítico e histórico no qual se 

inserem as práticas discursivas. Devido ao imprescindível papel do contexto na 

análise da relação dialética entre discurso e estruturas sociais, e considerando 

a grande diversidade de posicionamentos teóricos em relação a esse 

componente discursivo, Wodak (2008, p. 13) propõe uma compreensão do 

contexto tendo em vista quatro níveis: 

 
(i)  o co-texto interno do texto, o imediato, a linguagem; 
(ii)  as relações intertextuais e interdiscursivas entre enunciados, 
textos, gêneros e discursos; 
(iii) as variáveis sociais extralinguísticas bem como os frames 
institucionais de um contexto de situação específico; e 
(iv) os contextos sociopolítico e histórico mais amplos nos quais as 
práticas discursivas estão situadas e se relacionam. 

 

Em nosso estudo, optamos por essa compreensão de contexto social 

mais amplo e situação, pois entendemos, corroborando com os postulados de 

Miller (1984, p. 163), que como uma categoria convencional de um discurso, 

que se baseia na tipificação de uma ação retórica, um gênero só pode adquirir 

significado de uma situação e de um contexto social no qual essa situação 

surgiu. Bazerman (2005, p. 29) explica que ao tipificarmos gêneros, 

consequentemente, acabamos também por tipificar situações. O contexto, na 

visão desse linguista americano, envolve todo um conjunto de fatores que dão 

forma a um momento no qual uma pessoa é compelida a se manifestar 

simbolicamente (BAZERMAN, 1988, p. 8). Assim, se postularmos o discurso e 
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os gêneros textuais como práticas sociais, devemos considerar o papel do 

contexto na construção e reprodução de um discurso.   

Quanto á forma ou meios das realizações linguísticas, Wodak (2008, p. 

9), aponta os elementos delineadores desse aspecto, a saber: a coesão 

(relaciona-se aos componentes da superfície textual que apontam para 

sequencia ou relação sintática dos elementos linguísticos do texto), a coerência 

ou semântica textual (constitui o significado do texto e não se realiza 

propriamente na materialidade linguística), a intertextualidade (refere-se à 

relação sincrônica e diacrônica dos textos com outros textos, gerando assim 

significado), a aceitabilidade (está relacionada à capacidade que os 

interlocutores têm de reconhecer um texto convencionalmente em um dado 

contexto), a informatividade (diz respeito à quantidade de informação fornecida 

por um texto) e a situacionalidade. 

No contexto do luto pela perda de um ente querido, grande parte das 

ações relacionadas à expressão desse sentimento, bem como ao processo de 

integração do morto ao seu novo lugar social, advém do campo de ação 

religiosa que, por meio de uma relação interdiscursiva e intertextual, forja o 

discurso de outros campos e seus respectivos gêneros que atuam nessa 

prática social. Ao situarmos o evento morte e seus campos de ação, 

identificamos os seguintes (sub) gêneros, conforme Quadro 2: 
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 Ação (Sub)gênero mortuário 
Morte  

Cuidado com o destino do 
corpo e da alma 

Manuais de bem-morrer (até o 
séc. XIX) 

Registro oficial do óbito (até o 
séc. XIX) 

Registro de óbito  

Realização dos ritos de 
passagem 

Confissão dos pecados, 
Extrema-unção, Ofícios e 
orações 

Campo 
de  
ação 
eclesial 

Orientação quanto à produção 
das disposições espirituais e 
da distribuição dos bens 
materiais para garantia da 
salvação da alma do morto 

Testamento (Até o séc. XIX) 

 
Rememoração do morto Memento (lembrança do falecido 

nos velórios ou missas) 
Obituário individual (geralmente 
de caráter laudatório, elegíaco de 
pessoa ilustre, encontrado em 
jornais ou revistas) 

Notificação da morte 

Carta-convite para 
comparecimento no velório 

Notificação de agradecimento 
pela solidariedade recebida e 
pela presença no velório, no 
enterro e nas missas 

Nota de agradecimento 

Campo 
de  
ação 
familiar 

Localização e inserção do 
morto em seu novo espaço 
social. 

Epitáfio 

 
Obituário (coletivo como lista de 
estatística e de ocorrência de 
mortos por dia com indicadores 
sociais como idade, profissão, 
procedência, etnia, causa mortis 
etc, encontrado em jornais 
oitocentistas) 

Campo 
de  
ação 
midiático 

Notificação ou Publicitação 
da morte 

Nota ou notícia de falecimento 
 

Expressão poética de 
solidariedade a um enlutado 

Nênia 

Lamento fúnebre Treno e epicédio 

 Campo 
de  
ação  
religioso 

Campo 
de  
ação 
literário Representação ficcional ou 

não do lugar do morto 
Poema-epitáfio 

     
 
Quadro 2 – A morte, seus campos de ação e seus gêneros. 

 

O habitus religioso forja as ações do campo eclesiástico que, por sua 

vez, orienta as ações da família e das demais esferas quanto à integração do 
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morto. Validam-se todas as prescrições espirituais pelo discurso cristão sobre a 

morte e a gestão dos bens de salvação da alma. 

Por outro lado, o processo de integração do morto na perspectiva da 

laicização das relações sociais e secularização das práticas da vida cotidiana 

requer ações ligadas a outros campos, como delineamos no Quadro 3. 

 

 Ação (Sub)gênero mortuário 
Morte  

Campo 
de  
ação 
Policial 

Relato das circunstâncias em que ocorreu 
uma morte em um dado evento criminoso 
ou não 

Boletim de ocorrência de óbito 

 
Registro oficial do óbito Certidão de óbito Campo 

de  
ação 
Jurídico 

Disposição dos bens materiais Testamento 

 

 

Campo 
de  
ação 
Médico 

Atestado e declaração da causa mortis Laudo e atestado médico da 
morte 

     
Quadro 3 – A morte e os campos de ação da vida secular. 

 

Seguimos, na próxima seção, com a análise dos gêneros fúnebres que 

consideramos práticas textuais e discursivas, dentre os demais gêneros, 

intensificadoras de papéis sociais e da expressão do luto. 

 

3.2. O caso dos epitáfios, dos obituários e dos memoriais virtuais: a 

retórica da intensificação de papéis sociais e da expressão do luto. 

 
Na análise de nossos dados, intentamos investigar o papel assumido 

pelos gêneros fúnebres, em especial o epitáfio, o obituário e o memorial virtual, 

nas ações realizadas pela família e demais instituições ligadas ao morto no 

processo de integração do falecido ao seu novo lugar social; analisar de que 

modo a linguagem funciona como recurso simbólico para criar e manter 

significados relacionados às formas de enfrentamento e manifestação do 

sentimento de luto e, principalmente, à forma como certas práticas mortuárias 

resguardam a relação entre vivos e mortos, forjada pela ideologia religiosa 
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(cristã ocidental) que pervade o cenário da morte; investigar se uma 

representação positiva na e da morte serve também como uma forma de 

fixação de posições sociais de prestígio; identificar quais mudanças têm 

ocorrido nos gêneros que se constituem corpora desta pesquisa, resultando em 

surgimento de novos gêneros. Para isso consideramos algumas questões 

norteadoras, já aludidas, a fim de que pudéssemos concretizar os objetivos de 

pesquisa.  

O primeiro passo foi identificar o kairós cultural em que emergiu a 

ampliação de práticas textuais escritas ligadas a morte e aos mortos. Em 

seguida, procuramos estabelecer o conteúdo ou substância dos gêneros que 

propusemos analisar, seus aspectos formais e sua ação retórica 

genericamente reconhecida. Para a análise do esquema argumentativo da 

retórica fúnebre, identificaremos as estratégias linguístico-discursivas e os 

meios ou formas de realização linguística, categorias propostas por Reisigl e 

Wodak (2001, 2008). Algumas questões norteadoras, baseadas nas 

formuladas por Reisigl e Wodak, conduzem-nos a determinação dessas 

estratégias em nosso trabalho, a saber: Como os atores sociais envolvidos 

nomeiam ou se referem a si próprios, aos outros e ao evento morte? Que 

características, traços e nuances são atribuídos a esses atores sociais e à 

morte? Que argumentos ou estrutura argumentativa são empregados no 

discurso sobre a morte e os mortos para sustentar certo posicionamento e 

visão de mundo? De que perspectiva essas nomeações, atribuições e 

argumentos são empregados? Como os enunciados são articulados no texto? 

Eles são intensificados ou mitigados dependendo do propósito do enunciador. 

No caso do memorial virtual, exploramos os gêneros ancestrais (a saber, 

obituário e epitáfio) que ofereceram os padrões para a sua criação. Além disso, 

averiguamos a exigência retórica recorrente que agregou as motivações, as 

formas e as audiências para criar o memorial virtual como gênero. 

Consideramos que os gêneros epitáfio e obituário, dentro do sistema 

genérico fúnebre, são as práticas discursivas e textuais fúnebres que mais se 

relacionam com a necessidade humana de fixar na memória social papéis que 

remetem não somente ao caráter exemplar da morte, mas também a 

intensificação de ações ligadas às classes sociais de prestígio. Por isso a 

escolha desses dois gêneros para comprovar nossa hipótese. Quanto ao 
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memorial virtual, acreditamos que ele sinaliza também para uma intensificação 

de sentimentos e papéis sociais, mas também para uma mudança, ainda lenta, 

das atitudes diante da morte e dos mortos como temos ratificado durante este 

estudo. 

 
3.2.1 O kairós cultural da ampliação dos gêneros escritos fúnebres.  

 

O triunfo e a transformação do capitalismo, na forma historicamente 

específica de sociedade burguesa, fizeram surgir novas práticas mortuárias 

(ligadas ainda a uma tradição discursiva) que intensificaram a ideologia do 

catolicismo quanto ao caráter exemplar da morte, à gestão dos bens de 

salvação, por intermédio de notas de falecimento, publicação de agradecimento 

dos enlutados pela solidariedade recebida, de convite de missa, convocações 

dos membros das irmandades para preparação dos rituais fúnebres, além de 

obituários, que também ajudavam a legitimar as posições sociais ligadas à 

burguesia e que se diferenciavam dos que eram publicados para anunciar a 

morte de membros pertencentes a outras classes sociais. 

O kairós dos gêneros fúnebres ligados à esfera jornalística emerge, 

especialmente, com o surgimento da circulação em massa de jornais no século 

XIX. O aparecimento de novos meios de comunicação de massa, no período 

oitocentista, afetou significativamente a organização social da vida cotidiana da 

burguesia e da sociedade de um modo geral, tornando possíveis novas formas 

de ação e interação no mundo social. 

A forma econômica da ideologia ocidental da modernidade28: o 

capitalismo foi um aspecto crucial para a efervescência de novas práticas 

culturais. A economia capitalista incutiu na sociedade burguesa do século XIX 

uma cultura de consumo de bens econômicos e simbólicos em quase todas as 

situações da vida cotidiana. No esforço da burguesia em tornar a morte de 

seus entes queridos um importante acontecimento social e evidenciar o papel 
                                                 
28 Aqui adotamos a proposição de Thompson (1998, p. 18) acerca da idéia de modernidade 
quando nos diz que a modernidade não é apenas a mais pura mudança de acontecimentos; 
“ela é a difusão dos produtos da atividade racional, científica, tecnológica, administrativa. Por 
isso, ela implica a crescente diferenciação dos diversos setores da vida social: política, 
economia, vida familiar, religião e arte”. A ideia de modernidade, nessa perspectiva, apresenta-
se como uma pré-história e o início de um desenvolvimento produzido pelo progresso técnico, 
a libertação das necessidades e o triunfo do Espírito. Está estreitamente associada à 
racionalização, à secularização e ao individualismo (Grifo nosso). 
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social do morto e da família, além dos ritos mortuários de passagem, de 

preparação do corpo, vários gêneros textuais eram produzidos e difundidos 

pela família e pelas outras instituições as quais pertenciam o falecido. Essa 

produção institucionalizada e sua difusão generalizada, usando aqui os termos 

propostos por Thompson (1998), estão intrinsecamente relacionadas aos 

objetivos das instituições interessadas na mercantilização das formas 

simbólicas ligadas às práticas mortuárias. 

A efervescência de gêneros textuais ligados às práticas de integração do 

morto ao seu novo lugar na memória social, no contexto sociocultural dos 

Oitocentos, emergiu historicamente como uma forma de fixar os papéis sociais 

ligados às classes economicamente destacadas e reproduzi-los por meio 

desses textos. Esse tipo de transmissão de formas simbólicas expandiu o 

conjunto de produtores envolvidos no contexto interacional das práticas 

mortuárias. Outras instituições, além do núcleo familiar base, passaram a 

integrar as práticas mortuárias e a compartilhar o luto, o que contribuiu para o 

surgimento de novos meios de representação da morte e dos mortos, e para 

uma intensificação daqueles já existentes.  

Em relação aos memoriais virtuais, o kairós em que se insere está 

associado à efervescência e à inserção do avanço tecnológico na sociedade 

contemporânea no que diz respeito à intromissão dos meios de massa 

advindos da tecnologia digital, e à acentuação de interações comunicativas que 

são mediadas temporal e espacialmente pela tela de um computador. A 

exposição dos sentimentos, de interações humanas íntimas, ligadas às atitudes 

das pessoas diante da morte e dos mortos, na era da virtualização29 digital dos 

fatos sociais, intensificou-se. Sobre a prática da virtualização, Lévy (1996, p. 

29) enfatiza que ela, de um modo geral, “é uma guerra contra a fragilidade, a 

dor, o desgaste”. O autor postula ainda que “em busca da segurança, e do 

controle, perseguimos o virtual por que nos leva para regiões ontológicas em 

que os perigos ordinários não mais atingem”. 

                                                 
29 Segundo Lévy (1996), a virtualização acarreta com frequência um processo de 
materialização. O autor explica ainda que “as linguagens humanas virtualizam o tempo real, as 
coisas materiais, os acontecimentos atuais e as situações em curso. Da desintegração do 
presente absoluto surgem, como as duas faces da mesma criação, o tempo e o fora do tempo, 
o anverso e reverso da existência”.  
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A partir da década de 1990, Calvet (apud MILLER, 2009, p. 67) identifica 

uma prática social que resultou da saturação da mídia em nossas relações com 

a informação e em nossas relações uns com os outros, chamada voyeurismo 

mediado30. Ele também discute “as forças sociais que sustentam a 

contrapartida do voyeurismo mediado: o exicibicionismo mediado”. Esta prática, 

de acordo com o autor, consiste na psicologia social da autoexposição, que 

serve a quatro propósitos: ao autoesclarecimento, à validação social, ao 

desenvolvimento de relacionamentos e ao controle social. 

O que nos interessa em relação ao que Calvet (apud MILLER, 2009, p. 

70) destaca nessas funções, e que se encaixa perfeitamente em relação ao 

surgimento dos memoriais virtuais é que “quaisquer dessas funções – ou todas 

elas – podem constituir um fator de um desejo individual de supercompartilhar.” 

No caso dos memoriais fúnebres na web, não há apenas o propósito de se 

criar uma memória, mas também materializar, por meio do autoesclarecimento 

e da superexposição de sentimentos, tanto o impacto causado pela perda de 

um ente querido como a inconformação dos sobreviventes diante da morte.  

No contexto virtual, há vários sites ou sítios da web, que funcionam 

como suporte para a criação de memoriais póstumos na esfera digital, 

destinando-se àqueles que queiram expressar a dor da saudade, o sentimento 

de luto, o impacto da morte de um ente querido causado nas vidas dos 

sobreviventes, relatando o quanto aquela pessoa tinha um papel importante 

para sua vida e algumas vezes para a vida de outras pessoas. Estes são 

ambientes, criados na cultura digital norte-americana, que oferecem as 

ferramentas para a criação desse gênero digital. Alguns exemplos desses 

memorial websites que encontramos em pesquisa na web são: Virtual-

memorials, Friends at rest, Gone too soon, e Lasting tribute (nos Estados 

Unidos da América), Memorial vivo (no Brasil), Campa virtual (em Portugal).  

Mesmo se considerarmos o esvaziamento que assumiram as práticas 

ligadas à morte com sua medicalização ao longo do século XX, no qual se 

tornou tema tabu, e apesar de toda a permanência da tradição discursiva nas 

representações fúnebres, não podemos negar que, tal como observa 
                                                 
30 “(...) o consumo de imagens reveladoras e de informações sobre a vida aparentemente 
mostrada e desprotegida dos outros, frequentemente – mas nem sempre – com propósitos de 
entretenimento (...) através dos meios de comunicação de massa e da internet (Calvet 2002: 2 
apud Miller 2009: 66).” 
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Marcuschi (2005, p. 13), “a internet é uma espécie de protótipo de novas 

formas de comportamento comunicativo.” A par disso, é que corroboramos da 

ideia de que o ambiente virtual é um contexto em que as mudanças e 

transformações em algumas práticas sociais tornam-se mais suscetíveis e 

perceptíveis. Além disso, se assumimos a noção de gênero textual como 

fenômeno situado social e historicamente31, fruto das contingências das 

atividades e das experiências humanas, uma forma de ação social, 

acreditamos que a virtualização de práticas sociais agrega uma possibilidade 

de mudança de atitude, de ação, de comportamento comunicativo.  

No caso das atitudes diante da morte e dos mortos, acreditamos que a 

ideologia da superexposição do agir social no mundo contemporâneo da 

cultura digital, cultivada pelos meios de comunicação de massa, em especial 

pela web, tem influenciado as mudanças relacionadas às práticas fúnebres 

direcionando-as para uma espetacularização da morte. Isso se tornou possível 

no ambiente virtual pela ocorrência de novos modos de interação social. Antes 

a interatividade entre atores sociais integrantes das situações oriundas da 

morte esta circunscrita as relações no contexto da família e de outras 

instituições ou grupos os quais pertenciam o morto ou eram responsáveis por 

algum tipo de ação que integrasse o morto ao seu novo lugar social. Hoje, com 

a internet, as práticas fúnebres que estão se inserindo nesse contexto afetam 

uma audiência muito maior.  

Marcuschi (2005) chama atenção para o fato de que o contexto do 

discurso eletrônico é propício para “a criação de novas formas de organizar e 

administrar os relacionamentos interpessoais em um novo enquadre 

participativo”. Em outras palavras: essas novas formas, mesmo que sejam 

baseadas em práticas já existentes, podem se transformar num novo gênero. 

Com já enfatizamos outras vezes, a morte, apesar de ser um evento 

ligado ao ciclo natural da vida, desencadeia várias ações sociais nos mais 

diversos campos de ação, tais como: religioso, científico, policial, jurídico, 

médico, policial, midiático etc. Essa diversidade de campos de ações poderá se 

                                                 
31 Concordamos com Marcuschi (2005, p.14) quando adverte que “dizer que os gêneros são 
históricos equivale a admitir que eles surgem em determinados momentos na História da 
Humanidade. Contudo no geral, não temos a história da maioria dos gêneros.” Se surgem em 
um dado momento sócio-histórico, são oriundos de necessidades particulares relativas a uma 
situação específica, ou ainda, apresentam-se como uma nova exigência. 
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manifestar dependendo do contexto de situação em que ocorre o evento, dos 

atores sociais (das mais diversas posições sociais, com diferentes pontos de 

vista ou posicionamentos ideológicos), de todas as práticas semióticas 

resultantes das representações (gêneros textuais “responsáveis pela 

durabilidade dos atos linguísticos no tempo, pela objetificação das ações 

sociais”, como assevera Reisigl & Wodak, 2008, p. 5), da ordem do discurso 

(combinação particular de gêneros, discursos, estilos que constituem o aspecto 

discursivo da rede de práticas fúnebres). Essa retomada acerca da diversidade 

de campos em que se situam as práticas fúnebres e da multiplicidade de 

gêneros textuais que as realizam interessa-nos, visto que não podemos 

desconsiderar a interferência de outras práticas e discursos, ligados a novas 

tecnologias da informação, e o modo como elas podem influenciar os eventos 

sociais do nosso cotidiano. 

No caso dos memoriais virtuais, o diferencial em relação às outras 

práticas fúnebres está em oferecer a possibilidade de uma ação responsiva por 

parte do leitor/interlocutor mais imediata, proporcionada por links como Sua 

homenagem. Enquanto nos outros gêneros há uma defasagem temporal entre 

produção e recepção, o memorial virtual mescla práticas textuais que 

pertencem a uma tradição discursiva fúnebre (epitáfio, obituário, condolências) 

e integra outras semioses (imagem, som, cor e movimento). Essa combinação 

distingue-se das demais, pois, oferece, como é próprio dos gêneros surgidos 

nesse ambiente, uma atualização de informações. Ao produtor e àqueles que 

se inserem no processo interativo, é permitido manifestar, a qualquer momento, 

as impressões, os sentimentos acerca do impacto provocado pela morte de um 

ente querido, ou simplesmente possibilitar ao outro uma expressão de  

solidariedade mais velada do que se fosse em um contato face a face. 

Nas próximas seções, detalhamos caso a caso, a construção retórica 

dos gêneros que escolhemos para explicitar como se dá a intensificação de 

papéis sociais e da expressão do luto, a partir do modelo teórico-metodológico 

que optamos a fim de responder nossas questões de pesquisa e de verificar a 

validade de nossas hipóteses. 
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3.2.2 A retórica do epitáfio 

 

Se concebermos o epitáfio, como prática social recorrente, cujo 

propósito e ênfase iniciais são de identificação e integração do corpo a um 

novo lugar (da memória, do metafísico), como resposta a uma exigência social 

e cultural oriunda de uma ocasião da vida cotidiana, compartilhada por atores 

sociais específicos, corroboramos da ideia de que ele atende, sobretudo, ao 

desejo dos sobreviventes de localizar o corpo de um ente querido. Localizar, 

não necessariamente e sempre no túmulo, como remete a etimologia da 

própria palavra epitáfio, mas fixar na memória social, afetiva dos que 

sobrevivem e daqueles que estão por vir uma representação positiva póstuma 

de um ator social. 

Ao longo da história do gênero, reconhecemos que o epitáfio tem sido 

estruturado para realizar os seguintes efeitos pragmáticos no seu 

leitor/interlocutor: 

 

i. Chamar a atenção para a existência de um corpo, que não é 

precisamente o mesmo (aquele atuante socialmente), fixado, 

imóvel, no túmulo; 

ii. Convencer, por meio do enaltecimento ostensivo acerca da 

pessoa de quem se fala, de que as virtudes sobressaem-se 

na morte.  

iii. Provocar uma meditação sobre a finitude da vida e a 

mortalidade humana. 

iv. Compartilhar o luto dos sobreviventes com outros membros 

da comunidade a qual pertence o morto. 

 

A estrutura formal segue, na maioria dos epitáfios, o seguinte modelo: 
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Quadro 4 - Gráfico da estrutura formal do gênero epitáfio 

 

Verificamos também, no conjunto de inscrições tumulares coletadas, que 

há uma variedade de formas textuais: poemas, citações, agradecimentos, 

narrativas biográficas, dedicatórias, cartas psicografadas, funcionando como 

um mecanismo de integração, identificação, localização do corpo e expressão 

do luto. 

A dedicatória e o agradecimento põem em relevo a importância social do 

falecido que, de um modo geral, contribuiu para o engrandecimento cultural, 

social, político ou econômico da esfera pública responsável por esse ato, 

conforme os exemplos 49, 50 e 51 das lápides do escritor Aluizio Azevedo 

(destacada figura da literatura maranhense e nacional), do médico e educador 

maranhense Almir Parga Nina e do Governador da Província do Maranhão Dr. 

Eduardo Olímpio.  
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Á  
ALUIZIO AZEVEDO 

O  
ESTADO DO 
MARANHÃO  

 

Ex. 49 – SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de Aluizio Azevedo, Cemitério do 
Gavião – São Luís/MA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

À MEMÓRIA 
DO GRANDE MÉDICO

 E EDUCADOR 
MARANHENSE  

D. ALMIR PARGA 
NINA 

HOMENAGEM DO 
POVO MARANHENSE
 

Ex. 50 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de Almir Parga Nina, Cemitério do 
Gavião - São Luis/MA. 
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AO DOUTOR 
EDUARDO OLIMPIO 

MACHADO 
A PROVÍNCIA 
AGRADECIDA 

LEI PROVINCIAL N 
422 

DE 14 DE AGOSTO 
DE 1856 

 

Ex. 51 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular do Doutor Eduardo Olympio 
Machado, Igreja Nossa Senhora da Vitória, Capela Nossa Senhora da Boa Morte - São 
Luis/MA. 
 

Como aludimos em Santana (2008, p. 715)32, no epitáfio do Dr. Eduardo 

Olímpio Machado (exemplo 51), em lápide encontrada na Capela da Boa 

Morte, Igreja Nossa Senhora da Vitória-Palácio Episcopal, identificam-se 

elementos que estão relacionados à importância do seu papel social na 

composição do texto inscrito na pedra. Todas as palavras do texto estão em 

caixa alta, entretanto, uma se sobressai por seu tamanho em relação às outras 

e indicia a profissão do morto (DOUTOR). Esta lápide sofreu alterações no 

decorrer do tempo em relação às borlas utilizadas com a colocação de um 

novo desenho. Entretanto, conseguimos recuperar a informação sobre o 

desenho original da borla. Segundo Marques (1970, p. 96), nessa lápide havia 

no alto, a buril, a borla de doutor, logo abaixo duas penas cruzadas e presas 

por um anel. A borla de doutor foi um recurso semiótico usado na composição 

deste epitáfio que reforçou a função social, expressa pelo recurso linguístico 

(Doutor). 

Nos exemplos de inscrições tumulares 49, 50 e 51, o papel social põe-se 

em evidência também por quem enuncia o discurso: o Estado do Maranhão, o 

povo maranhense e a província agradecida. Além desse aspecto, um recurso 

                                                 
32 O artigo publicado nos anais da 1ª Jornada Internacional de Estudos do Discurso (JIED) originou-se de 
trabalho apresentado à disciplina Fala e escrita, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, e 
ministrada pela Professora Dra. Angela Dionísio. 
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semiótico que também evidencia a relevância de quem está representado e de 

quem enuncia o discurso, diz respeito ao tamanho do túmulo. Apesar das 

formas textuais das inscrições tumulares que indicam a localização dos corpos 

dos exemplos 49, 50 e 51, a saber, agradecimento e dedicatória, serem 

limitadas quanto ao recurso linguístico, outros sistemas semióticos são usados 

como forma de ancoragem para a intensificação dos papéis sociais ali 

representados.   

Gunther Kress et al. (1997, p. 270) asseguram que isso se deve ao fato 

de que a linguagem sozinha não é mais suficiente como foco de atenção para 

aqueles interessados na construção e reconstrução social do significado. 

Consideramos que a intensificação, nos exemplos mencionados, dá-se 

principalmente pelo tamanho e lugar do túmulo, pela tipografia (tipo e tamanho 

da fonte, linhas de separação de partes do texto, enquadramento e outras 

marcas gráficas), pelo uso de esculturas e, principalmente, por quem produz. O 

caráter multimodal da tipografia nos textos dos epitáfios demarca para o leitor 

as partes textuais e os significados que devem ser fixados, como vimos no 

exemplo 51 com a ênfase na palavra DOUTOR. Além disso, a elegância e as 

linhas retas das formas das letras em versal, o espacejamento entre os 

caracteres e a centralidade dos textos reforçam as escolhas linguístico-

discursivas feitas por quem fez o texto. Como argumentam Kress e van 

Leeuwen (2006, p. 13), para que os participantes de um contexto particular 

façam suas mensagens maximamente compreensíveis, os mesmos escolhem 

formas as quais acreditam ser transparentes para os outros participantes de 

um processo interativo. 

Por ser exatamente um instrumento de representação dos discursos 

sociais, encontramos na escrita dos epitáfios um caráter de heterogeneidade 

em que elementos gráficos, imagéticos e textuais, diferentes modos de 

representação, se unem na construção de um evento comunicativo e da 

expressão do sentimento de luto em relação a atores que desempenham 

papéis de destaque ligados às diversas esferas da sociedade: política, 

econômica, cultural, eclesiástica, artística etc. Essa escrita heterogênea, 

presente nos epitáfios, além de representar a visão de mundo de um dado 

grupo social em uma situação particular, fixa, no tempo e no espaço, papéis 

sociais, servindo ainda de memória documental. 
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Quanto às escolhas dos signos utilizados nas representações de 

quadros sociais em um dado contexto, Kress e van Leeuwen (2006, p. 13) 

destacam: 

 
[...] O interesse dos produtores de signos, no momento em que eles 
produzem o signo, leva-os a escolher um aspecto ou um conjunto de 
aspectos do objeto a ser representado como sendo critérios, naquele 
momento, para representar o que eles desejam representar, e, então, 
escolhem a forma mais apta e mais plausível para sua representação. 
Isto se aplica também ao interesse das instituições sociais nas quais 
as mensagens são produzidas, e lá ele toma a forma (de histórias) 
das convenções e das restrições.33 (Tradução nossa). 

 

Neste gênero ligado às práticas mortuárias, os sistemas semióticos que 

o compõe se associam para mobilizar os sentidos do texto. Nos epitáfios 

oitocentistas de nossos corpora, por exemplo, há três tipos de imagens que se 

associam às seguintes representações: morte (anjos, caveiras, cruzes, cálice 

eucarístico); emoção ou sentimento de quem fez o epitáfio (mãos dadas) e 

identidade social (borlas, brasões e insígnias). Jewitt e Oyama (2003, p. 143) 

postulam que as imagens “definem o significado ou a identidade de um 

participante”. As imagens visualmente definem ou analisam ou classificam 

pessoas, lugares e coisas, como verificamos no exemplo 52, em relação à 

figura da insígnia que remete à patente de coronel do referente do discurso. As 

autoras reforçam ainda que o significado representacional de uma imagem está 

convencionalmente associado a valores simbólicos. Aspectos multimodais 

unem-se na retórica dos epitáfios para construir a representação da 

experiência diante da morte que também reforça os papéis sociais de quem 

está representado no discurso.  

                                                 
33 [...] The interest of sign-makers, at the moment of making the sign, leads them to choose an aspects or 
bundle of aspects of the object to be represented as being criterial, at that moment, for representing what 
they want to represent, and then choose the most plausible, the most apt form for its representation. This 
applies also to the interest of the social institutions within which messages are produced, and there it 
takes the form of the (histories of) conventions and constraints. 
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RESTOS MORTAES DO 
CORONEL 

Jeronymo José de Viveiros  
N EM 16 DE MARÇO DE 1845 
F EM 16 DE JULHO DE  1886. 

 
 
 

Ex. 52 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição na lápide do ossuário do Coronel 
Jeronymo José de Viveiros, Igreja de Santo Antonio, Capela Bom Jesus – São Luís/MA. 

 

 
 

HORACIO TRIBUZI 
NASCEU 

EM MARANHÃO A 24 DE 
MARÇO DE 1845. 

PINTOU 
ESTA IGREJA EM JANEIRO DE 

1873 
MORREU 

EM  29 DE ABRIL DE 1873. 
 
 

Ex. 53 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição na lápide do ossuário do Coronel 
Jeronymo José de Viveiros, Igreja de Santo Antonio, Capela Bom Jesus – São Luís/MA. 

 

No exemplo 53, apesar de toda a composição do espaço envolver a 

centralidade daquilo que é comunicado, a trajetória de vida do ator 

representado resume-se às quatro palavras destacadas de forma significante 

também ao centro em caracteres versais maiores que os demais. Essa 

estratégia salienta ainda mais qual o momento de vida mais importante que se 

quer ressaltar, consequentemente o papel social. O significado composicional 

implica no valor da informação que se quer salientar: HORACIO TRIBUZI, 

NASCEU, PINTOU, MORREU. A composição dos epitáfios oitocentistas segue 
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o modelo de estrutura composicional cujos elementos imagéticos ou 

linguísticos estão ao centro e/ou à margem.  

 

 
 
 
 
 

Aqui jaz 
Joaquim Peixoto da Costa Santos. 
Nasceu no dia 22 de novembro de 
1835. Tirou carta de piloto em 2 
de novembro de 1852. Casou com 
D. Rosa Pereira Santos no dia 22 
de junho de 1867. Deixou 4 filhos 
do seu consórcio. Falleceu no mar 
no dia 18 de maio de 1876. Sua 
dedicada esposa em signal de 
amizade e gratidão mandou 
eregir-lhe esta lápida. 
 

Ex. 54 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição do ossuário de Joaquim Peixoto da 
Costa Santos, Capela Bom Jesus dos Navegantes - Igreja de Santo Antonio, São Luís/MA. 

 

No exemplo 54, a figura de um navio, ao centro, remete imediatamente à 

identidade do referente principal do discurso epidítico, que é a pessoa de quem 

se fala no epitáfio, o marinheiro Joaquim Peixoto da Costa Santos. Todo o 

conjunto de imagens (navio, guincho, âncora) que compõe esse epitáfio define 

não somente o papel social da pessoa de quem se fala, mas associa-se 

semanticamente ao que está representado linguisticamente no discurso: navio 

(papel social), guincho (nascimento), âncora (morte). Também pelo tópico 

discursivo (trajetória de vida e morte) e a ênfase dada à seleção lexical para 

expressá-lo (casou, consórcio, filhos) identificamos valores e sentimentos que 

se associam ao produtor do discurso: Sua dedicada esposa em signal de 

amizade e gratidão mandou eregir-lhe esta lapida. 

Sobre o significado da posição de centralidade das imagens (escrita 

alfabética ou figuras), Jewitt e Oyama (2003, p. 148) enfatizam que: 

 
Centralidade [...] significa o que ela significa: o que está localizado no 
centro é visto como o que envolve os elementos ‘marginais’ 
conjuntamente. Os elementos marginais são, então, em algum 
sentido, abraçados pelo centro – pertencente e subserviente a ele, e 
assim por diante, dependente do contexto. 
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No conjunto de epitáfios coletados, identificamos itens lexicais como 

parte de um sistema dêitico do discurso fúnebre pelo qual uma sociedade cria 

sentido em relação a sua ideia de morte a partir da representação da morte do 

outro; às emoções ligadas a essa prática ritual; à forma como um grupo se 

move em um espaço social associado ou a um discurso de intensificação de 

papéis sociais ou de superação do luto; e ainda à forma como orientam e 

tipificam uma situação social, determinando o que é discursivamente relevante 

para esse contexto. Tal constatação reitera a noção de gênero como ação 

tipificada e orientada também pelas escolhas lexicais, discursivas e textuais.  

Os epitáfios ligados às classes eclesiais foram selecionados como os 

mais representativos quanto à construção discursiva na representação da 

intensificação do papel social, considerando o tamanho das lápides tumulares e 

o espaço para o texto. No Palácio episcopal, a relevância religiosa desse 

espaço discursivo implica na limitação de tipos sociais ali representados em 

decorrência do poder que lhes atribuíam pela ocupação nos altos escalões da 

Igreja. Quanto ao aspecto tipográfico, há uma diversidade de uso de fontes 

tipográficas e de outros recursos como fios, orlas, borlas, bigodes com o 

objetivo de destacar conteúdos relevantes do texto, geralmente a função social 

e ou feitos mais importantes de quem está sendo representado. O alinhamento 

dos textos, na maioria dos epitáfios, é centralizado. Quanto ao espacejamento 

das entrelinhas, há sempre uma medida mínima que garante uma boa 

condição de leitura dos textos. 

Verificamos no epitáfio de D. Marcos Antonio de Souza (exemplo 56, p. 

150) essa variedade tipográfica como recurso que aponta para uma mudança 

argumentativa ou ênfase a uma informação no texto. Wysocki (2003, p. 126), 

em trabalho intitulado The multiple media of texts, destaca a importância da 

escolha dos tipos de fontes das letras como uma estratégia visual importante 

que pode assinalar as mudanças argumentativas, introduzindo um novo objeto 

do discurso. 

A seguir identificamos as estratégias utilizadas para o propósito de 

intensificação do papel social e sua realização linguística. 
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3.2.3 As estratégias discursivas do epitáfio e sua realização linguística 

 

Para responder as nossas perguntas, destacamos especialmente as 

cinco estratégias linguístico-discursivas relevantes em nosso corpus que 

servem à macrofunção de representar positivamente a si mesmo e ao outro, 

conforme Reisigl e Wodak (2001, 2008), no discurso sobre a morte e os 

mortos. O Quadro proposto por Reisgl e Wodak aponta para a correspondência 

entre as questões delineadas, as estratégias relacionadas, bem como a 

maneira como se materializam na língua a partir de exemplos dos nossos 

dados: 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MEIOS LINGÜÍSTICOS / REALIZAÇÕES (exemplos) 

1) a construção discursiva 
dos atores sociais, do 
evento  e dos processos e 
ações. 

nomeação/referenciação • categorização de grupo (ex: Ordem 3ª, ordem 
de Christo, filho de S. Francisco, congregação 
da missão, dignatário da rosa, sacerdote, 
educador maranhense, doutor,  alcaide mor, 
desembargador, comendador, comerciante, 
povo maranhense, bispo, arcebispo, deputado 
às cortes portuguesas etc.). 

• dêiticos (ex: este, esta, sua, seu, seus, eu, me, 
a, o,  lhe,  nesta,  ambas, aqui, agora, na terra, 
nos céus etc). 

• funcionalização + nomes próprios (ex: Bispo do 
Maranhão, vigário da Vitória, Bispo de 
Coimbra, Conde de Arcanil, Senhor de Coja, 
Alcaide Mor de Avo, Prelado de Moçambique, 
Bispo de Leontópolis, Arcebispo de São Luís 
do Maranhão, Desembargador Basílio 
Quaresma, Doutor Eduardo Olympio 
Machado´, filhos do Maranhão etc). 

2) a qualificação 
discursiva dos atores 
sociais e do evento mais 
ou menos positivamente 
ou negativamente, de 
modo deprecatório ou 
apreciativo. 

predicação • atribuições avaliativas ou emotivas de 
aspectos ou traços positivos (ex: Foi solícito 
pastor; Mostrou-se como era consumado e 
distinto theologo; Grande sacerdote de São 
Luís do Maranhão; Amou seu rebanho; 
Descanso eterno; Príncipe santo e justo; 
Grande educador maranhense; último cliente; 
leprosa parturiente; morte dos justos; província 
agradecida, restos mortaes de; corpo 
embalsamado, seus filhos do Maranhão; ex 
provedor da Santa Casa de Misericórdia; 
ornado de virtudes cristães etc.). 

• atribuição de papéis sociais ativos ou passivos 
(ex: teve a morte dos justos; Médico que teve 
como seu último cliente ... de cuja vida 
sacrificou a própria; deu sentido á vida; viveu 
para a coletividade; mostrou-se como era 
distinto e consumado; seu corpo embalsamado 
foi trazido para esta cidade; seus filhos 
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choraram inconsoláveis; declarou que fazia o 
sacrifício de sua vida pelos seus filhos do 
Maranhão etc ). 

• metáforas (ex: descanso eterno; luz perpétua, 
pai, filhos, príncipe, santo, ovelhas, rebanho 
etc) 

• comparações (ex: Nem um coivo, uma rosa, 
uma saudade, nem singela coroa de amizade 
depôz o Maranhão, etc). 

3) a justificação ou 
questionamento das 
atribuições positivas das 
condições de verdade e 
certeza normativa. 

argumentação • topoi (ex topos da magnanimidade, da 
temperança, da coragem, da virtuosidade, da 
justiça, do sacrifício pessoal etc). 

4) a expressão do 
posicionamento, do ponto 
de vista, envolvimento ou 
distanciamento do 
enunciador quanto ao que 
enuncia. 

perspectivação (framing 
/representação do 
discurso ) 

• dêiticos (ex: uso frequente da 3ª pessoa do 
singular e termos possessivos de 3ª pessoa) 
 

5) a acentuação do status 
epistêmico de uma 
proposição. 

mitigação / intensificação • narrativas de vida (ex: falleceu em ...; foi 
vigário ...; foi deputado; tranferido d’aquele 
bispado ...;emigrou para esta província ...; 
morreu no exílio; Sagrado bispo em ...; Na 
adversidade o acolheram como amigo ...; teve 
a morte dos justos etc. 
 

Quadro 5 - Seleção das estratégias discursivas e dos meios linguísticos nos epitáfios  
Fonte: Adaptação de Reisigl e Wodak (2008, p.12-13) e Wodak (2001, p. 73) 
 
  

O uso da estratégia de referenciação ou nomeação, de acordo com 

Reisgl e Wodak (2001, p.45), reforça, principalmente, como os atores sociais 

são representados. Nessa atividade discursiva, baseando-nos também em 

Koch (2005, pp. 34-35), a referenciação ao ser utilizada pelos participantes do 

processo interativo reflete suas escolhas, a partir do material linguístico 

disponível, em função de um “querer-dizer”, que se orienta por um “princípio da 

intersubjetividade”. Nas operações de referenciação, como postula Mondada 

(2001 apud KOCH, 2005, p. 34), tudo que envolve o mundo representado é 

interativamente e discursivamente produzido por esses participantes no ato de 

enunciação do discurso. Dessa forma, os objetos de um discurso “emergem e 

se elaboram progressivamente na dinâmica discursiva”. Evocando Bourdieu 

(1987, p.42), esse tipo de estratégia torna-se essencial para indicar a forma 

como representamos o mundo social e como construímos discursivamente os 

papéis sociais desempenhados pelos mais diversos atores que participam do 

processo de interação em nossas relações cotidianas. A referenciação realiza, 
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de um modo geral, a diferenciação dos atores que integram um dado evento, o 

próprio evento seus processos e ações. 

No caso dos epitáfios selecionados para esta análise, a referenciação 

ocorre por uma ênfase à categorização dos grupos a que pertencem os atores 

representados (Congregação da Missão, corte portuguesa, igreja, família etc.), 

bem como suas atividades em relação ao grupo. As cadeias referenciais 

formadas ao longo dos textos selecionados são sequências descritivas e/ou 

narrativas que operam a remissão dos atores e do mundo representado. 

 

 
 
 
 
 
 
S.A DE D. LUIS D BRITO HOMEM NATURAL DA VILLA 
DO FUNDAO BISPADO DA GUARDA. FORMADO EM 
CANONES. NASCEO A 8 DE AGOSTO DE 1748. FOI 
ELEITO BISPO DE ANGOLA EMOPRIMR.O D MAIO D 
1791, SENDO PRIOR DA FREG.A DE S. 
BARTOLOMEU D COIMBRA E TRESLADADO P.A 

ESTE BISPADO DE MAR.AM  EM 17 DE DEZEMBRO 
DE 1801. TOMOU POSSE A 22 DE FEVR.O DE 1804 E 
FALECEO EM 10 DE DEZR.O DE 1813. 
 

Ex. 55 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de D. Luis d Brito Homem, Altar 
da Igreja Nossa Senhora da Vitória (Palácio Episcopal) - São Luis/MA. 
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Aqui Jaz 

D. Marcos Antonio de Souza XIII Bispo do 
Maranhão Commendador da ordem de 
Christo e dignatário da Rosa. Nasceo em S. 
Salvador da Bahia aos 10 de fevereiro de 
1771. Foi vigário da Victoria na sua pátria 
Deputado às cortes de Lisboa em 1820 e as 
do Rio de Janeiro em 1828. Sagrado Bispo 
em 28 de outubro de 1827. Falleceo em 29 de 
novembro de 1842.  
Solicitus pastor fuit, ac seminarium urbis, 
instituit magnis opibus, aere suo. (Foi pastor 
solícito e ainda instituiu grandes obras para o 
seminário da cidade em sua época.) 
 

Ex. 56 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de D. Marcos Antonio de Souza, 
Altar da Igreja Nossa Senhora da Vitória (Palácio Episcopal) - São Luis/MA. 
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Aqui jaz 

Dom Fr Joaquim de Nossa Senhora 
de Nazareth 

Bispo de Coimbra 
Conde de Arcanil Senhor de Coja 

Alcaide Mor de Avo 
Foi Prelado de Moçambique em 1811

Sagrado bispo de Leontópolis em 
1818 

Transferido d’aquele bispado 
Para o Maranhão em 1819 e deste 

para o de Coimbra em 1824 
Foi Par. do Reino 

Às cortes portuguesas de 1826 a 
1828 

E aí mostrou-se como era 
Distinto e consumado theologo 

Emigrou para esta província em 1840
E aqui faleceu ao 1º de setembro de 

1851 
Com 75 annos e trez meses de 

idade. 
Morreu no exílio, e em terra 

estrangeira, 
Mas terra de irmãos e filhos seos 
Que na vida o amaram como pai, 

Na adversidade o acolheram como 
amigo, 

E na morte o choraram 
como a príncipe santo e justo 

 
LUX PERPETUA LUCEAT EI AMEN!
(A luz perpétua o ilumine, amém!) 
 

Ex. 57 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de Dom Fr. Joaquim de Nossa 
Senhora de Nazareth, Altar da Igreja Nossa Senhora da Vitória (Palácio Episcopal) - São 
Luis/MA. 
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SUAVITATE ET 

CONSTANTIA (Suavidade 
e Constância) 

AQUI JAZ 
Dom Francisco de Paula e 
Silva da Congregação da 
Missão  
XXIII Bispo do Maranhão  
Nasceu na Villa de 
Douradinho (Minas 
Gerais) a 21 de outubro 
de 1866. Foi sagrado a 14 
de julho de 1907. 
Fallecido na cidade 
Parnahyba (Piauhy) a 1 de 
junho de 1918, em viagem 
para a visita pastoral. Seu 
corpo embalsamado foi 
trazido para esta cidade 
conforme seu último 
desejo. Antes de expirar 
declarou que fazia o 
sacrifício da sua vida 
pelos seus filhos do 
Maranhão. Amou o seu 
rebanho com entranhado 
afecto. Em poucos annos 
os seus trabalhos foram 
immensos. Seus filhos 
choraram inconsoláveis a 
sua morte.  
Dae-lhe Senhor o 
descanço eterno.  
Homenagem e gratidão da 
família Marcelino Gomes 
de Almeida  
 

Ex. 58 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de Dom Francisco de Paula e 
Silva, Altar da Igreja Nossa Senhora da Vitória (Palácio Episcopal) - São Luis/MA. 
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(TRADUÇÃO) 
 NO VERBO TRINO 

GRANDE SACERDOTE DE SÃO 
LUIS DO MARANHÃO ARCEBISPO 

ADALBERTO ACCIOLI SOBRAL. 
COLOCOU SUA VIDA A FAVOR 
DAS SUAS OVELHAS. NASCEU 

EM JAPARATUBE (SERGIPE) EM 2 
DE AGOSTO DE 1887. 

DESCANSOU NA PAZ DE CRISTO 
EM 24 DE MAIO DE 1951 NA 

IDADE DE 63 ANOS DE IDADE, 29 
DE SACERDÓCIO, 23 DE 

EPISCOPADO. VIVEU POUCO 
PARA SI MUITO 

VERDADEIRAMENTE PARA A 
IGREJA. 34 

 
 

Ex. 59 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de Arcebispo Adalberto Acioli 
Sobral, Altar da Igreja Nossa Senhora da Vitória (Palácio Episcopal) - São Luis/MA. 
 

 
 
 
 
 

Netto Guterres 
Médico que teve como seu último 

cliente uma leprosa parturiente pela 
salvação de cuja vida sacrificou a 

própria. 
* 4 de abril de 1880 

† 20 de junho de 1934 
 

Ex. 60 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular do Médico Netto Guterres, 
Cemitério do Gavião - São Luis/MA. 

 

 

                                                 
34 Transcrição do original: IN VERBO TRIO SACERDOS MAGNUS SANCTI LUDOVICI DE 
MARAGNANO ARCHIEPISCOPUS ADALBERTUS ACCIOLI SOBRAL ANIMA SUAM POSUIT 
PRO OVIBUS SUIS. JAPARATUBAE (SERGIPE) NATUS, II-VIII-MDCCCLXXXVII – ARACAJU 
IN PACE CHRISTI QUIEVIT, XXIV-V-MCMLI ANNO AETATIS LXIII SACERDOTII XXIX, 
EPISCOPATUS XXIII SIBI PARUM VIXIT ECCLESIAE VERO MULTUM. Tradução feita pela autora 
da tese. 
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DR. JUSTO JANSEN FERREIRA 

* 21-3-1864   † 18-1930 
 

Deram-te o nome de Justo 
Na terra a tua bondade o mereceu 
No céu tuas virtudes a alcançaram. 

Ex. 61 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular do Dr. Justo Jansen Ferreira, 
Cemitério do Gavião - São Luis/MA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqui descançam os restos mortaes do 
DESEMBARGADOR BASÍLIO 

QUARESMA TORREÃO 
Nasceu no Rio Grande do Norte a 12 

d’abril de 1812, e 
Falleceu n’esta Cidade a 24 de 

fevereiro de 1875. 
Justitia  indutus sum, et vestitvi me sicut 
vestimento et diademate, judicio mec. 

Paz! 
(Fui conduzido pela justiça, e, cobrir-
me, assim, com a [sua] vestimenta e 

coroa no tribunal). 
 

Ex. 62 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular do Desembargador Basílio 
Quaresma Torreão, Capela de Nosso Bom Jesus dos Navegantes -  Igreja de Santo Antonio 
– São Luis/MA. 

 

 



 155

 
 
 

 
AQUI JAZ 

D. MARIA ROSA DE VIVEIROS CORREA. 
FILHA DO COMMENDADOR 

JOSÉ MARIA CORREA DE SOUSA 
E DE 

D. FRANCISCA IZABEL DE VIVEIROS 
CORREA. 

NASCEO AOS 21 DE FEVEREIRO DE 
1826, 

E FALLECEO AOS 7 DO MESMO MEZ DE 
1852. 

FOI FILHA VIRTUOSA 
O QUE A TORNOU DIGNA DE GERAL 
ESTIMA E DOS DESVELLOS DE SEUS 

PAIS QUE INCONSOLÁVEIS LHE 
MANDARÃO ERIGIR ESTE MONUMENTO 

COMO PADRÃO DE SUA ETERNA 
SAUDADE.. 

Ex. 63 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de D. Maria Rosa de Viveiros 
Correa, Cemitério Municipal da cidade de  Alcãntara/MA. 

 

 

 
AQUI JAZEM OS RESTOS 

MORTAES DO NEGOCIANTE 
JOÃO DA COSTA NETTO. 

NASCIDO EM SANCTA 
CHRISTINA DE MALTA DO REINO 
DE PURTUGAL, EM 1814. FILHO 
DE JOZE DA COSTA NETTO E D. 

MARIA JOAQUINA DA SILVA 
TORRES. CAZADO COM D. 

MARIA JR. REIS DOS PASSOS 
AOS 18 DE NOVEMBRO DE 1840 
E FALLECEU NESTA CIDADE DE 

ALCANTARA AOS 16 DE 
OUTUBRO DE 1836. 

 
 
 
 
 

Ex. 64 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de João da Costa Netto, Igreja 
Nossa Senhora do Carmo - Alcãntara/MA. 
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RESTOS MORTAES 
DE 

JOÃO JOSÉ FERNANDES SILVA 
FILHO DE S. FRANCISCO, ORDEM 3ª 
ORNADO DE VIRTUDES CRISTÃES 

TEVE A MORTE DOS JUSTOS 
AOS 77 ANOS 

EM 31 DE AGOSTO DE 1908. 
 

Ex. 65 - SANTANA, Fabíola. 2009. Foto da inscrição tumular de João José Fernandes Silva, 
Cemitério do Gavião - São Luis/MA. 
 

Nos exemplos 55, 56, 57, 58 e 59, a referenciação é feita pela 

categorização do grupo com ênfase aos títulos honoríficos35 quando se trata de 

membro da igreja (Dignatário da Rosa, Commendador da Ordem de Christo, 

príncipe, Lente de Retórica etc); quando se trata grupo de atividade liberal, a 

ênfase é dada à categoria profissional, como comprovamos nos exemplos 59, 

61 e 62 (Dr., médico, desembargador); outros atores são representados por 

meio de itens lexicais que indicam algum tipo de relação (de parentesco, 

profissional etc), conforme exemplos 57, 58, 59, 60 e 63 (amigo, irmãos, filhos, 

cliente, parturiente, rebanho, ovelhas, pais, pai, filha etc). Todas as expressões 

nominais inseridas nos textos dos epitáfios reforçam e mantêm as 

características sociais que se desejam fixar na memória do grupo a que se 

dirige o produtor do discurso. 

                                                 
35 Segundo Levinson (2007, p. 110-111), os honoríficos, os pronomes e as formas de 
tratamento polidas codificam as identidades sociais dos participantes nos mais variados níveis 
da relações interativas. Para o autor, a variação do uso linguístico dessas formas 
gramaticalizadas depende das relações entre “falante e referente, falante e destinatário e 
falante e ambiente”. A referência se dá por meio de uma dêixis social. 
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Se analisarmos o trecho do exemplo 56, verificamos que a mudança das 

formas nominais que remetem ao ator social representado se dá também por 

um recurso semiótico, a variação tipográfica, que indica as funções sociais 

mais relevantes do ator social representado no epitáfio: XIII Bispo do 

Maranhão, Commendador da ordem de Christo, Dignatário da Rosa, Deputado 

às cortes de Lisboa, Sagrado bispo. Há ainda, na parte inferior da lápide, 

bigodes ricamente adornados separando a inscrição em latim do texto em 

português. A variedade linguística (o latim) também reforça o papel social de 

quem está representado no texto, uma vez que é a língua oficial da Igreja 

católica romana (exemplos 56, 57, 58 e 59) e está ligada também ao contexto 

do judiciário (exemplo 62). A ênfase na trajetória de vida e nas características 

pessoais e sociais desses membros da Igreja é identificada também pela 

rotulação que nomeia os fatos, os eventos e as circunstâncias contidos no 

segmento textual encapsulado, como comprovamos no trecho do exemplo 58. 

O emprego de expressões nominais anafóricas opera, como reforça 

Koch (2005, p.37), uma “recategorização dos objetos de discurso”, que se 

realiza por meio de termos metafóricos como identificamos, com mais 

frequência, na construção discursiva da representação dos bispos entre os 

epitáfios selecionados. Essa recategorização metafórica desse grupo, 

conforme verificamos nos exemplos 57 e 58, e registramos no Quadro 6 a 

seguir, atende ao propósito retórico do produtor do discurso que é intensificar 

uma caracterização desses atores sociais relacionada ao ethos do guia 

espiritual, do condutor do rebanho cristão, do pai que acolhe o filho, do homem 

santo, do mártir que oferece a própria vida em sacrifício pela sua missão e de 

apóstolo de Cristo na terra, orientando o leitor e reforçando-lhe exatamente 

essa conclusão: de que se tratam de homens santos, representantes e 

encarregados, na terra, de lembrar o sacrifício de Jesus Cristo pelos 

pecadores. Vejamos os exemplos: 
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CATEGORIZAÇÃO RECATEGORIZAÇÃO 

D. Marcos Antonio de Souza XIII Bispo do Maranhão Foi pastor solícito. 

D. Fr. Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth 
Bispo de Coimbra 

... na vida o amaram como pai, na adversidade o 
acolheram como amigo e na morte o choraram como 
a príncipe santo e justo. 

Dom Francisco de Paula e Silva da Congregação 
da Missão XXIII Bispo do Maranhão  

Seu corpo embalsamado foi trazido para esta cidade 
conforme seu último desejo.  

Quadro 6 - Recategorização dos papéis sociais 

 

No tocante à interpretação dessa expressão referencial anafórica em 

epitáfios das classes eclesiásticas, a informação evocada já se encontra na 

memória discursiva da comunidade católica cristã. É um conhecimento 

culturalmente pressuposto e partilhado em que se associa a figura dos 

membros das classes eclesiásticas aos de representantes do apostolado de 

Jesus Cristo. Se considerarmos o epitáfio um gênero textual que é uma 

instância de significado social, a questão da representação e identificação 

desses participantes incorpora todas as escolhas linguístico-discursivas que 

reforçam e amplificam mais certos papéis sociais, como os ligados ao alto 

clero, do que outros. A localização das sepulturas eclesiásticas torna-se 

também um ponto de ancoragem para a construção da referência discursiva 

desses atores sociais. 

Por outro lado, a minuciosa descrição nominal narrativa da trajetória de 

vida dos bispos com função de categorização e recategorização e, realizada 

pelo locutor do discurso, fornece informações para o seu interlocutor de fatos 

que quem enuncia acredita desconhecidos para quem se dirige o discurso, 

conforme exemplos dos quadros 7 e 8. 
 

DADO FATO 

Aqui Jaz D. Antonio de Souza XIII Bispo do Maranhão Foi pastor solícito e ainda instituiu grandes obras 
para o seminário da cidade em sua época. 

Aqui Jaz Dom Fr. Joaquim de Nossa Senhora de 
Nazareth Bispo de Coimbra (...)  

Foi Par. do Reino às cortes portuguesas de 1826 e 
1828 e aí mostrou-se como era distinto e 
consumado theologo. 

Aqui Jaz Dom Francisco de Paula e Silva da 
Congregação da Missão XXIII Bispo do Maranhão  

Seu corpo embalsamado foi trazido para esta cidade 
conforme seu último desejo. Antes de expirar 
declarou que fazia o sacrifício de sua vida pelos seus 
filhos do Maranhão. 

Grande sacerdote de São Luís do Maranhão 
Arcebispo Adalberto Accioli Sobral. 

Viveu pouco para si muito verdadeiramente para a 
Igreja.  

Quadro 7 - O dado e do desconhecido na referenciação. 
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O uso do artigo definido, no processo de referenciação dos epitáfios, 

enfatiza o caráter da individualização, da particularização do referente dentre 

os demais membros de seu grupo, servindo de identificador de um objeto do 

discurso que já é conhecido pelos integrantes do processo interativo, como 

exemplificamos com os trechos no Quadro 8. 
 

Aqui descançam os restos mortaes do DESEMBARGADOR BASÍLIO QUARESMA TORREÃO 
Deram-te o nome de Justo (...) 
AQUI JAZ D. MARIA ROSA DE VIVEIROS CORREA. FILHA DO COMMENDADOR 
COLOCOU SUA VIDA A FAVOR DAS SUAS OVELHAS 

 
Quadro 8 - O uso do artigo na referenciação dos epitáfios 

 

Outra forma de referenciação é a pronominalização anafórica e/ou elipse 

do pronome como identificamos nos exemplos do Quadro 9: 

 

Foi vigário da Victoria na sua pátria Deputado às cortes de Lisboa em 1820 e as do Rio de Janeiro em 1828. 
A luz perpétua o ilumine, amém! 
Dae-lhe Senhor o descanço eterno.  
 (Ele)viveu pouco para si. 
Deram-te o nome de Justo. 
Médico que teve como seu último cliente uma leprosa parturiente pela salvação de cuja vida sacrificou a 
própria. 
(Eu)fui conduzido pela justiça, e, cobrir-me, do mesmo modo, com a vestimenta e com a coroa da justiça. 

 
Quadro 9 - A pronominalização na referenciação dos epitáfios  

 

A intertextualidade, no processo de referenciação, evocação ou 

reconstrução contextual dos epitáfios analisados, manifesta-se através de 

discurso direto e indireto: “Fui conduzido pela justiça, e, cobrir-me, assim, com 

a [sua] vestimenta e coroa no tribunal.”; “Antes de expirar declarou que fazia o 

sacrifício da sua vida pelos seus filhos do Maranhão.” 

Outra estratégia bastante utilizada na construção discursiva dos atores e 

do evento representados nos epitáfios é a predicação. Nos exemplos 

estudados, a avaliação, a caracterização, os traços, as qualidades e os 

atributos enfatizados em relação a quem produz o texto e ao objeto do discurso 

(a morte e os mortos) é sempre positiva. As predicações são feitas de forma 

direta, como identificamos nos exemplos 56, 57, 58 e 59: Foi solícito pastor; 
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Distinto e consumado theologo; príncipe santo e justo; Grande sacerdote; 

último cliente [...] leprosa parturiente; Seus filhos choraram inconsoláveis; 
filha virtuosa. 

Devido ao caráter laudatório do discurso sobre a morte e os mortos, 

caracterizado pela nomeação e predicação dos atores sociais e do próprio 

evento, o item lexical de maior peso, em relação aos epitáfios dos bispos, é um 

verbo que indica estado (SER), o que atesta a ênfase no significado ideacional 

que aponta para a representação das nossas experiências, do mundo interior e 

exterior e de seus integrantes. As realizações linguísticas, organizadas por 

esse gênero, indicam os traços de tempo, espaço, pessoa, e revelam o ethos 

discursivo de quem as usa e de quem está representado. 

Quanto ao constructo argumentativo em si, seguindo a teoria da 

argumentação, identificamos os seguintes topoi (esquemas de argumentação), 

conforme os exemplos destacados no Quadro 10. 

 

 

Exemplo Estrutura do texto e 
tópicos discursivos 

Argumentação 

 
Aqui jaz 

Dom Fr Joaquim de Nossa Senhora de 
Nazareth Bispo de Coimbra Conde de 
Arcanil Senhor de Coja Alcaide Mor de 
Avo Foi Prelado de Moçambique em 1811 
Sagrado bispo de Leontópolis em 1818 
Transferido d’aquele bispado para o 
Maranhão em 1819 e deste para o de 
Coimbra em 1824 Foi Par. do Reino às 
cortes portuguesas de 1826 a 1828 
 
 e aí mostrou-se como era distinto e 
consumado theologo  
 
 
 
Emigrou para esta província em 1840 e 
aqui faleceu ao 1º de setembro de 1851 
Com 75 annos e trez meses de idade. 
Morreu no exílio, e em terra estrangeira, 
Mas terra de irmãos e filhos seos.  
 
 
 
Que na vida o amaram como pai, na 
adversidade o acolheram como amigo, e 
na morte o choraram como a príncipe 

Formato Narrativa 
 
Tópico: a trajetória da vida 
do alto clero 
 
 
 
 
 
Tópico: a distinção e a 
sabedoria do bispo 
 
 
 
 
Tópico: a morte no exílio, o 
sacrifício cristão 
 
 
 
 
 
Tópico: o reconhecimento 
e o sentimento dos filhos 
pela figura do pai 

 
 
Topos da titulação honorifica 
 
 
 
 
 
Topos da virtuosidade  
Topos da sabedoria 
Topos da magnanimidade 
 
 
Topos do sacrifício pessoal 
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santo e justo 
 

LUX PERPETUA LUCEAT EI AMEN! 
(A luz perpétua o ilumine amém!) 

COLOCOU SUA VIDA A FAVOR DAS SUAS 
OVELHAS. 
 
Antes de expirar declarou que fazia o 
sacrifício da sua vida pelos seus filhos do 
Maranhão. 
 
Médico que teve como seu último cliente 
uma leprosa parturiente pela salvação de 
cuja vida sacrificou a própria. 

Tópico: a dedicação à 
missão do clero. 
 
Tópico: o sacrifício da vida 
pela missão do clero. 
 
 
Tópico: a dedicação do 
profissional de Medicina 
para salvar vidas. 

Topos da dedicação à profissão 
 
Topos do sacrifício pessoal 
 
 
Topos da dedicação à profissão 

FORMADO EM CANONES 
E aí mostrou-se como era distinto e 
consumado theologo 

Tópico: a sabedoria ligada 
aos temas religiosos. 

Topos da sabedoria 

Foi pastor solícito. 
Na terra a tua bondade o mereceu. 

Tópico: a solicitude e a 
bondade de um religioso. 

Topos da bondade 

Instituiu grandes obras 
Em poucos annos os seus trabalhos foram 
immensos. 

Tópico: a grandiosidade 
das obras realizadas em 
vida 

Topos da magnanimidade 

E na morte o choraram como a príncipe 
santo e justo 

Tópico: a santidade e o 
espírito de justiça de um 
religioso. 

Topos da santidade e da justiça 

Na adversidade o acolheram como amigo, 
 

Tópico: o amigo do 
rebanho 

Topos da amizade 

VIVEU POUCO PARA SI MUITO 
VERDADEIRAMENTE PARA A IGREJA 

Tópico: a vida dedicada a 
missão da igreja cristã. 

Topos da dedicação a missão da 
igreja 
Topos da verdade 

Seu corpo embalsamado foi trazido para 
esta cidade conforme seu último desejo 

Tópico: o respeito à 
vontade pessoal de estar 
próximo do rebanho até o 
último momento. 

Topos da vontade pessoal 

Amou o seu rebanho com entranhado 
afecto. 

Tópico: o amor extremado 
ao rebanho. 

Topos da afetividade extrema 

MORREO A 25 DE AGOSTO DE 1845 
GOVERNANDO O BISPADO 

Tópico: cumprimento do 
dever até o último instante 
de vida. 

Topos do cumprimento do dever 

Homenagem e gratidão da família 
Marcelino Gomes de Almeida  

Tópico: o merecimento de 
homenagem pela gratidão 
de suas ovelhas 

Topos da gratidão 

No céu tuas virtudes a alcançaram. 
FOI FILHA VIRTUOSA 

Tópico: o merecimento do 
céu pelas virtudes 

Topos da virtuosidade 

Filha do Commendador Tópico: a distinção social 
pelos laços familiares. 

Topos da distinção social 

 
Quadro 10 - A construção argumentativa dos epitáfios eclesiásticos  
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O que predomina nesse tipo de discurso são tópicos relacionados à 

ideologia religiosa (amor extremado ao rebanho, sacrifício de vida pelo 

rebanho, dedicação à Igreja, grandiosidade das obras realizadas etc) por meio 

de acontecimentos que atestam as virtudes, as qualidades e as ações, 

consideradas positivas e exemplares, de acordo com o modelo cristão. Na 

retórica epíditica, os elementos de virtudes como a justiça, a bondade, a 

coragem, a temperança, a magnanimidade, a sabedoria etc, são 

necessariamente os que se apresentam como os mais úteis aos outros e 

servem de fundamento para a argumentação. O produtor do discurso emprega 

formas de amplificação da representação do outro e de si próprio para uma 

audiência que considera conhecida. A amplificação enquadra-se logicamente 

nas formas de elogio e, consequentemente, na intensificação de papéis sociais. 

No caso dos epitáfios dos bispos, a intensificação, como estratégia discursiva, 

é operacionalizada por meio de: 

 

- hipérboles: instituiu grandes obras na sua época; seus trabalhos foram 

imensos; amou com entranhado afeto seu rebanho; viveu muito pouco 

para si, muito verdadeiramente para a Igreja. 

- enunciados avaliativos positivos: teve a morte dos justos;  

- verbos que indicam estado (alta frequência do verbo SER): Foi vigário 

da Victoria; sendo Prior ...; foi pastor...; foi organista ...; 

- comparações: aí mostrou-se como era distinto e consumado theologo; 

na morte o choraram como a príncipe santo e justo; 

- termos que indicam circunstâncias de tempo, de procedência ou lugar: 

Bispo de Coimbra; Deputado às cortes portuguesas e do Rio de Janeiro; 

Morreu no exílio, e em terra estrangeira; nascido em Sancta Christina de 

Malta do reino de Purtugal. 

 

Quanto à estratégia de intensificação do status epistêmico das 

proposições, nos epitáfios dos bispos os meios linguísticos utilizados foram: 

aumentativos (“Grande Sacerdote de São Luís do Maranhão Arcebispo 

Adalberto Acioli Sobral”), hipérboles (“Viveu muito pouco para si [...]”, “Em 

poucos anos seus trabalhos foram imensos”, seguidos de uma minuciosa 

narrativa de vida (Nasceu na Villa de Douradinho (Minas Gerais) a 21 de 
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outubro de 1866. Foi sagrado a 14 de julho de 1907. Fallecido na cidade 
Parnahyba (Piauhy) a 1 de junho de 1918, em viagem para a visita pastoral. 
Seu corpo embalsamado foi trazido para esta cidade conforme seu último 
desejo. Antes de expirar declarou que fazia o sacrifício da sua vida pelos 

seus filhos do Maranhão), distintamente dos demais papéis sociais ligados a 

membros da família do morto em que identificamos o uso de diminutivos 

(“Paizinho manso e humilde Deu-nos inteligência e sabedoria”, “Amor de 

nossas vidas, você veio a nós como um anjinho”, “Jamais esqueças que agora 

sou teu anjinho” [...], “Fernandinho, você deixou enraizado lições de amor e 

carinho [...]”, indicando uma expressão de sentimento. 

No que diz respeito à constituição do léxico, os itens gramaticais 

apresentam-se com maior frequência, porém itens nocionais ocupam a maior 

parte da lista dos itens lexicais. Quanto aos itens gramaticais, os de maior 

frequência, e significativos para a caracterização dos epitáfios, são: em e 

de+do+da. Nos textos analisados, a preposição de indica, em geral, uma 

relação de posse e de pertença, na maioria das vezes, inalienável. Já o 

sintagma preposicional em, circunstanciação de lugar ou limitação temporal, 

atestando, desta forma, o propósito do gênero. 

Examinando as significações construídas nos textos selecionados para 

esta análise, utilizando neste caso os processos do sistema de transitividade, a 

contagem da ocorrência desses processos revela que cerca de 70,3% são 

materiais; 9,74% relacionais; 12, 86% mentais; 5, 40% comportamentais; 

0,77% verbais e 0,77% existenciais. Isso significa que mais da metade (70,3%) 

do total das significações criadas pelas instituições produtoras dos epitáfios, na 

construção do discurso exortativo dos atores simbolizados, representa ações 

(de quem produziu o epitáfio ou de quem é objeto do discurso) seguidas de 

operações mentais (12, 86%), simbolizando os sentimentos diante da morte; e 

atributos específicos (9, 74%).  

Dentro da totalidade dos processos materiais 40, 16% estão 

relacionados ao acontecimento, do evento morte (falecer, jazer, expirar, morrer, 

repousar, descansar) e 59, 83%, à diversidade de ações realizadas em vida por 

quem estar sendo representado (instituir, fazer, governar, servir, casar, 

sacrificar, emigrar, sagrar-se, consagrar, pintar, pedir, colocar, elogiar, brigar 

etc) ou pelo próprio produtor do discurso (erigir, dedicar etc), o que enfatiza 
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também uma distinção e identificação social. As ocorrências de processos 

mentais mais significativas atribuídas aos atores representados é amar, 

enquanto que dos produtores dos epitáfios é sentir, lembrar (memorar) e 

esquecer, o que revela o impacto da morte para os vivos. No que diz respeito 

aos processos relacionais, a frequência do verbo SER representa 76% da 

totalidade dos verbos indicativos de algum atributo, conforme exemplificamos 

no Quadro 11. 

 

Foi vigário da Victoria na sua pátria Deputado às cortes de Lisboa em 1820 e as do Rio de Janeiro em 1828. 
Foi organista Mestre da Capela da Cathedral. 
Seus trabalhos foram imensos.  
 Foi pastor solícito. 
Fui conduzido pela justiça. 
 
Foi eleito bispo de Angola. 
Foi filha virtuosa. 
Foi casada. 
Cônego secular que foi da Congregação de S. João Evangelista [...] 
Era cavaleiro da Ordem de Christo. 

 
Quadro 11 - O uso do verbo SER como indicativo de atributo  

 

Quem produz o texto estabelece o contexto situacional: localiza o lugar 

(Aqui jaz, Sepultura de), o processo (verbo) e os participantes que são 

identificados e recuperados pelas orações seguintes iniciadas pelo verbo ser 

na terceira pessoa do pretérito perfeito ou imperfeito. As instanciações do 

verbo SER refletem ora uma construção de uma atribuição qualitativa, como é 

o caso de: Foi pastor solícito; Foi filha virtuosa; Seus trabalhos foram 

immensos, ora uma construção identificativa: Foi vigário da Victória; Foi 

organista Mestre da Capela da Cathedral; Era cavaleiro da Ordem de 
Christo; Cônego Secular que foi da Congregação de São João Evangelista. 

Quaisquer dessas possibilidades favorecem a fixação de identidades e papéis 

sociais via relação de significados projetados para o leitor anafórica ou 

cataforicamente. 

A exigência genérica que motiva a família ou outra instituição a produzir 

um epitáfio com uma intensificação, amplificação maior de determinados atores 

que assumem certos papéis sociais de destaques nas esferas religiosa, 

política, artística, jurídica, por exemplo, relaciona-se a uma necessidade social 
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de fixação na memória do grupo a que pertence, de reconhecimento perpétuo 

da importância social desse integrante da sociedade  muito mais do que uma 

forma de superação do luto.  

Hoje o epitáfio como forma textual que pode ressaltar, por meio da 

amplificação das ações, a importância de participantes de certos papéis 

sociais, sofre uma diminuição quanto ao uso. Isso se deve a limitação do 

tamanho das lápides dos cemitérios brasileiros e o próprio declínio das práticas 

fúnebres, fruto da liquidez das sociedades hodiernas.  

 

3.2.4 A retórica do obituário 

 

O obituário ou necrológio, como prática discursiva fúnebre, similarmente 

ao epitáfio, conserva uma representação cujo conteúdo enfatiza principalmente 

as qualidades do ator social representado em sua trajetória de vida.  É um 

relato, uma forma de biografia pós-morte publicada em jornais e revistas 

produzida para noticiar a morte e para exortar atitudes e atributos, com mais ou 

menos ênfase, dependendo da importância social do falecido ou simplesmente 

para informar a morte dos membros de uma sociedade. Alguns dos estudos 

sobre obituários (Eid, 2002; Moore, 2002) ratificam a característica peculiar de 

seu conteúdo, ou seja, um resgate de morte e de vida de uma pessoa falecida, 

o que possibilita, consequentemente, o entendimento de importantes 

elementos culturais ligados à construção discursiva do morrer e do viver.   

Distintamente dos epitáfios, os atores sociais mais prestigiados em um 

obituário, uma notificação de morte cujo relato não se limita apenas informar a 

morte, mas também a realizar uma narrativa dos feitos e dos atributos do 

morto, pertencem à esfera política e/ou artística. Nos jornais pesquisados, 

coincidentemente, essa variedade de gênero textual encontra-se na coluna 

política. Não há uma seção ou coluna nos jornais pesquisados (os da capital do 

Estado do Maranhão) intitulada obituário, como encontramos nos jornais do sul 

do Brasil, por exemplo. Identificamos e concebemos como obituário aquela 

notificação de morte que inclui uma descrição e uma narrativa laudatória das 

ações e dos atributos do morto, distinta, por exemplo, da notícia de morte em 

uma coluna policial que descreve apenas a morte como um fato trágico do 

cotidiano e que são encontradas também em jornais ou revistas.  
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Em nossa pesquisa, como já citamos na descrição dos gêneros 

fúnebres, identificamos, nos jornais maranhenses, dois tipos de obituários: as 

listas de óbitos da cidade, de caráter coletivo, no período oitocentista ou os 

necrológios fúnebres em homenagem a um morto ilustre que perduram até 

hoje.  

As listas de óbitos publicadas nos jornais maranhenses dos Oitocentos 

apresentam a seguinte caracterização do morto: local de enterramento, etnia, 

condição social, idade, procedência, filiação, data e causa da morte, conforme 

identificamos nos exemplos 69 e 70 abaixo:  

 

Estatística da cidade. 
MORTALIDADE. 

Cadaveres sepultados no cemitério da S. Caza da Misericordia. 
JANEIRO de 1857. 
3 – Antonio d’Oliveira Pinto, 15 annos, Portugual, febres. 
4 – Manoel, mulato, escravo do casal de Anna Miranda, 40 anos Cabo-verde, moléstia interior. 
    - Seriaco José Liandro Cadet, 78 annos, Maranhão febres. 
    - Thomásia, filha de Amancia de Tal, 3 mezes, Maranhão, rheumatismo. 
    - Anna, filha de Pedro de Souza Guimarães, 15 dias, Maranhão; diarrhéa. 

Cemiterio dos Passos 
4 – N. 325 – Irmão Joaquim Raimundo Nunes Cascaes, Maranhão, 26 annos, ectica. 
- Educando Artifice, Pedro d’Alcantara de Moraes e Silva, 11 annos, Maranhão, febre. 
Ex.69 - Lista de óbito do Jornal Publicador maranhense. 
Fonte: PUBLICADOR MARANHENSE, São Luis, ano 15, n. 81, col. 2,  p. 3, 5 jan. 1857. 
 

Estatística da cidade. 
MORTALIDADE. 

Cadaveres sepultados no cemitério da S. Caza da Misericordia. 
Janeiro de 1857. 
 
8 – Amelia, filha de Evarista dos Remedios Bello, 14 mezes, Maranhão, dentição. 

- Joaquim, escravo do convento de Santo Antonio, 82 annos, Africa, velhice. 
9 – Mariana, filha de Antonio Jose Teotonio Falcão, 6 mezes, Maranhão, febre. 

- - Izabel, filha de Marcelino Ferreira de Araujo e Silva, 4 annos, Maranhão, febre. 
10 – Raimundo José, forro, 30 anos, Africa, febre amarella. 

- Tancredo, escravo de José Joaquim Ferreira Valle, 2 mezes, Maranhão, febres. 
-  Angelica, preta forra, 80 annos, Africa, velhice. 
- Hortencio, escravo de Ignacio Frasão Varella, 60 annos, Africa, molestia interior. 
- Marcolina, India, 10 annos, Maranhão, vomica. 
- Duarte, escravo de D. Maria Raimunda Nunes Belfort, 60 annos, Africa, diarréia. 
- José Bautan, escravo de Lopes de Souza & Teixeira, 45 annos, Africa, elephantias. 
- Manoel, filho de Florinda Rosa, pobre, 1 hora, Maranhão, espasmo, sepultura gratis. 

Cemiterio dos Passos 
8 – N. 326 – Irmã, D. Joanna Francisca Alves dos Santos, Maranhão, 31 annos, ectica.  
Ex. 70 - Lista de óbito do Jornal Publicador maranhense. 
Fonte: PUBLICADOR MARANHENSE, São Luis, ano 15, n. 81, col. 2,  p. 3, 12 jan. 1857. 
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Como temos aludido em nosso estudo, os gêneros fúnebres reforçam 

posições sociais por meio da construção discursiva dos atores representados, 

pelas estratégias discursivas escolhidas nessa representação. No caso dos 

obituários intitulados Estatística da cidade e publicados no jornal Publicador 

Maranhense até 1862, confirmamos essa tese quando identificamos os meios 

linguísticos utilizados no processo de nomeação dos referentes do discurso 

materializados nesse gênero textual.  

Nos exemplos 69 e 70, as formas nominais remissivas escolhidas pelo 

produtor do texto para caracterizar os atores representados são elementos 

significativos para a orientação do interlocutor quanto ao tipo social que ali se 

encontra: Manoel, mulato, escravo de Anna Miranda (grifo nosso) (...); 

Manoel, filho de Florinda Rosa, pobre, 1 hora, Maranhão, espasmo, 

sepultura grátis; Angelica, preta forra [...]; Marcolina, India [...]. Ou ainda: 

Thomásia, filha de Amância de Tal (grifo nosso) (...), todos enterrados no 

Cemitério da Santa Casa de Misericórdia. A cadeia referencial definida nessa 

caracterização é forjada a partir de designativos depreciativos dos aspectos 

sociais dos atores representados. A indicação do local de enterro, no exemplo 

referente ao Cemitério da Santa Casa de Misericórdia também é um indicativo 

que reforça essa distinção social, uma vez que esse cemitério, como relata 

Marques (2008, p. 331), havia sido edificado para ser “enterrados os cadáveres 

de toda a escravatura e mais gente pobre ou morta no hospital, proibindo 

expressamente que se continuasse a enterrar nos largos das igrejas e beira de 

estradas, como até aqui se fazia.”  

No caso dos enterrados no Cemitério dos Passos, que pertencia à 

Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, identificamos a filiação à 

irmandade, informação extratextual, como signo do prestígio social aliada aos 

nomes das famílias tradicionais maranhenses à época. Os números, em uma 

relação intertextual, remetem ao assento de óbito registrado em livro da 

Irmandade: N. 325 – Irmão Joaquim Raimundo Nunes Cascaes; N. 326 – Irmã, 

D. Joanna Francisca Alves dos Santos. Marques (2008, p. 338) registra que 

nesse cemitério havia inscrições lapidares em que se registrava mais de um 

século de história do Maranhão e “foram sepultados os restos mortais de 

ilustres maranhenses.” A partir de 1855, a irmandade disponibilizou sepulturas 

gerais às pessoas que faleceram na Casa dos Educandos Artífices, outra 
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informação contextual que pode levar o interlocutor a inferir a presença do 

Educando artificie, Pedro d’Alcântara de Moraes e Silva (...), sepultado também 

nesse cemitério. Isso ratifica a relação entre as escolhas linguístico-discursivas 

e o seu contexto sócio-histórico.  

Com a limitação das listas de óbitos quanto à complexidade das 

sentenças e a extensão do texto, e até mesmo por sua extinção quanto ao uso, 

optamos por realizar uma análise mais detalhada da retórica de outra 

variedade de obituário publicado em jornais, as necrologias individuais, notícias 

sobre pessoas ilustres falecidas, em especial, as de políticos, cujo caráter 

elegíaco é uma potente forma textual de fixação da representação positiva 

desses atores por meio do discurso sobre a morte e os mortos. A seguir 

apresentamos os seis exemplos que serão utilizados para nossa análise, uma 

vez que dentre todo o corpus pesquisado encontramos certa regularidade e 

recorrência de aspectos como as estratégias linguístico-discursivas utilizadas, 

os meios linguísticos para sua realização e o conteúdo ou os tópicos 

discursivos concebidos na construção desses gêneros. 
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Maranhão 15 de agosto de 1855. 

No dia 14 do corrente, pelas 9 horas da manhã, falleceo nesta cidade um dos mais distintos administradores da época 
actual, uma das primeiras capacidades, que tem dirigido os destinos do Maranhão, o Sr. Dr. Eduardo Olímpio Machado, 
acometido de cruel affecção do coração e do fígado de que infelizmente rechaira pela terceira vez, e que o levou a sepultura na 
idade de 56 annos, quando os talentos e infactigável atividade de espírito, desenvolvidos pela forma a mais incontestável e 
brilhante no longo tirocínio da administração desta província, promettião nelle ao Brazil uma illustração superior, um estadista de 
primeira ordem. 

Mal se espalhou pela capital a notícia do fallecimento de S. Exª, muitas casas de comércio de grosso trato e retalho [...] e 
boticas se fecharão espontaneamente antes de lhes chegar o convite da câmara municipal para semelhante fim. Além de [trecho 
ilegível] a das repartições públicas, que o devem estar por 3 dias, grande número de casas particulares estiverão igualmente 
fechadas e em geral o sentimento e a consternação, que se notava na população de toda a cidade, que parecia, coberta de luto 
sob a impressão desse doloroso acontecimento. S. Ex. falleceo em casa de seu amigo o Sr. Dr. João Pedro Dias Vieira para 
onde havia sido ultimamente transferido por vontade sua, e onde seu corpo vestido e fardado esteve todo o dia exposto à vista 
das pessoas, que concorrião incessantemente a visitar aquella casa e em cujos rostos ressombrava a mágoa de verem apagar-
se para sempre a tocha do engenho que allumiava essa existência cujo porvir era tão esperançoso de experimentarem a perda 
irreparável do coração dedicado, generoso e beneficente, que amara os restos mortaes, haviam diante dos olhos. 

S. Ex, apesar de ter sido três dias antes acometido por soluços precursores de morte, conservou a sua presença de espírito 
ordinária, e o uso de todas as suas faculdades até uma hora antes de espirar em que perdeo a falla;  e conhecendo que ia 
verificar-se sua passagem desta para melhor vida, disse adeos às pessoas que o cercavão, e a todos os seus amigos 
declarando-lhes que morria. O seu corpo foi sepultado na igreja cathedral desta cidade, onde se lhe deo jazigo na capella da 
Senhora da Boa Morte fronteira à do Santíssimo Sacramento, fazendo a câmara municipal para semelhante fim uma excepção 
na postura que veda enterramento nas igrejas. 

O enterro teve lugar pelas 8 horas da noute, constando o prestito fúnebre, além do clero e ordens religiosas, das 
autoridades, chefes de repartições públicas, respectivos empregados, cônsules das nações estrangeiras, oficiaes da marinha, 
estado maior, cidadãos de todas as classes, profissões e condições, e de toda a tropa da 1ª linha da guarnição da capital, 
educandos artífices e guarda nacional. Pegarão nas alças do caixão mortuário, que era carregado por 6 officiaes inferiores, os 
senhores vice-presidente da província em exercício, presidente da relação, barão do Coroatá, presidente do tribunal do 
commercio desembargador chefe de polícia, commandante da estação naval, presidente da câmara municipal, e deputado geral 
Antonio Marcelino Nunes Gonçalves. Quando o prestito chegou a cathedral, depois de ter percorrido a Rua da Estrella, direita 
[ilegível] Largo do Carmo, Rua de Nazareth e do Giz, não podia ser avaliado em menos de cinco mil pessoas. 

E a um percurso tão numeroso, e que crescia ainda com o povo que enchia a igreja, é de notar que sempre se guardou a 
melhor ordem e mais respeitoso silencio apesar de poder sobresahir em todo o relevo o grande aparato e pompa da marcha 
fúnebre. À porta principal da cathedral corpo foi recebido por S. Ex. o Sr. Bispo diocesano que officiou até o mesmo ser 
depositado no seu eterno jazigo. Depois de concluída a cerimônia religiosa, que terminou perto da noite, os srs. Drs. Euzebio 
Benjamim de Araújo Goes e Cesar Augusto Marques recitarão discursos análogos ao objecto dos quaes publicaremos no 
primeiro n [ilegível] o do segundo, que nos foi remetido estando já esta folha no prelo. 

Releva aqui dizer que o Exm. vice-presidente, o Sr. Commendador José Joaquim Teixeira Vieira Belfort, deu todas as 
providências a seu alcance para que o funeral correspondesse a alta dignidade do Exm. Presidente fallecido, de quem era amigo, 
assim como o Sr. Dr. João Pedro; e, em verdade, não houve a notar a menor falta nas últimas honras, que se lhe fizerão. Mas o 
cortejo mais brilhante que acompanhado a sepultura o ilustre finado, foi sem dúvida o geral sentimento, que por semelhante 
occasião, manifestou a população desta cidade que ainda sente a dolorosa impressão de uma tal perda. Descança, enfim, para 
sempre, nesta terra de sua predileção, o Sr. Eduardo Olímpio Machado, que tudo sacrificou ao Maranhão até os últimos 
momentos de sua existência, pois que fallecendo no dia 14, só no dia 12 é que passou a administração ao Sr. Vice-presidente, e 
já quando reconheceu que morria. S. Ex. podia decerto viver ainda, si, depois da grande moléstia que o pôz em perigo de vida o 
anno passado se tivesse aproveitado da licença que lhe concedeo o governo imperial, para sahir daqui como lhe aconselharão 
os seus amigos, ou si se limitasse pelo menos a ser administrador de mero expediente, como o podia fazer: mas, dotado de uma 
actividade de espírito superior as suas forças phisicas e possuído de desejo de beneficiar a província com os melhoramentos que 
tinha em mente, S. Exma. Nunca descançava e dava-se a um trabalho excessivo que lhe agravou a queixa antiga, e foi a 
verdadeira causa de sua morte. Brevemente publicaremos a biographia deste brasileiro distincto em vista da análise do immenso 
trabalho e intelligencia feito na sua administração com reconhecido prejuízo a sua saúde é que o Maranhão reconhecia toda a 
extensão da dívida, em que esta tinha para com o presidente, que acaba de falecer, e a cuja memória deixa erigido o monumento 
em testemunho de sua gratidão e saudade porque ainda não houve administrador que fizera por elle tanto. Resumiremos o 
elogio do ilustre finado em duas palavras, de que dá testemunho toda esta capital e de que em breve o dará toda província: O dia 
em que falleceo o Sr. Dr. Eduardo Olímpio Machado foi um dia de luto para o Maranhão. 

 
Ex. 71 - Obituário do ex-governador do Maranhão, Dr. Eduardo Olyimpio MachadoFonte: O 
OBSERVADOR. São Luís, 16 ago. 1855. Capa, p. 1. 
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DR. PRUDENTE DE MORAES 

 
 
Cahio ontem sobre o coração da pátria a treva de uma noite aziaga, porque fecharam-se a luz da vida, os 

clarividentes olhos de um dos maiores e mais abnegados apóstolos das nossas liberdades, quizá o mais genuíno 
batalhador da Republica Brazileira, o amado vulto, em cuja presidência foi proclamado o domínio da Paz e a 
Paschoa da Constituição, o eminente e puro brazileiro – Prudente José de Moraes Barros. 

Todo este colosso sul-americano, todo este paiz da Vera Cruz dobra-se genuflexo e lacrimante deante do 
cadáver do grande patriota tombado na morte, mas, cujo nome cahirá sobre as azas da história para a consagração 
que lhe vota a gratidão nacional. 

As tradições brilhantes desse nome nada se pode acrescentar para maior fulgor de usa glória; porque elle 
scintilla no ceo da Patria desde os dias mais ingratos da propaganda republicana. 

Então, nos comícios, é sabido como o seu verbo tomava as mágicas entonações dos inspiradores 
doutrinadores, como a magia da sua palavra fascinava as multidões, levadas, após ouvi-lo, à nítida, à profunda 
comprehensão da santa, humanitária, elevada e soberana philosofia que encerra o luminoso lemma da Republica: 
Liberdade, Egualdade e Fraternidade. 

São Paulo, o sublimado berço de tantas águias, ó doirado ninho dos gênios!chora hoje sobre o tumulo desse teu 
filho amado, a terrível, a irreparável perda daquelle que te soube felicitar quando obedecias as normas igualitárias 
do seu governo. 

Deixa cahir-lhe sobre o tumulo a lagrima comburente das elevadas dores, a lagrima que estrangula o peito e 
queima a pupilla, mas que reclama para os que a choram a veneração que merece o patriotismo ferido pela morte. 

Piracicaba só por este filho bem merece que a chamem a nossa Sparta, como o Congresso Nacional durante a 
sua presidência foi o nosso Areopago. 

Bem frisante, maximamente eloquente foi o testemunho do reconhecimento nacional na primeira votação que 
lhe fez para a presidência da Republica, eleição que sahio moralmente laureado e triumphante. 

E como primeiro Presidente civil, foi também o primeiro governo verdadeiramente republicano; governo em que 
sempre triumpharam a causa da Liberdade e da Justiça, governo de consolidação, governo de amor e paz, governo 
de perdão até. 

Quando elle subio as escadas do Itamaraty em 1894, proclamado do jubilo nacional, cheio de amor à Patria e 
esperanças no futuro, não foi mais glorificado do que quando desceu em 1898, aclamado delirantemente pelos 
brasileiros, que o recebiam nos braços, doente e acabrunhado pelas terríveis lutas travadas nobremente contra as 
sedições e perfídias. 

Cabe também à gloria do seu governo a reintegração estrita de trechos da Patria, contestados pela cobiça e 
gana estrangeiras; litígios que foram entregues a alta diplomacia das nações e à brasileira, que se inspirava de sua 
sapiência e justiça. 

Divorciou-se nos últimos dias daquelles que trahiram o programma cívico pelo qual juraram batalhar a vida toda, 
programma que encerrava o ideal porque teem morrido os mais extremados próceres republicanos. 

E agora elle, como os apóstolos sublimados, santificado pelo amor da Patria, morreu por ela e pela Republica. 
Ex. 72 - Obituário do ex-presidente da República do Brasil, Dr. Prudente de Moraes. 
Fonte: O FEDERALISTA. São Luís, 4 dez. 1902. Suplemento especial do jornal .  p. 2. 
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JOÃO EVANGELISTA NAS ASAS DA HISTÓRIA 

 
Há homens cuja predestinação é ficar para a história. Alguns, tangidos pelo supremo dos seus sucessos, 

ocupam para sempre a história oficial, essa contada nas solenidades, pelos títulos alcançados, pelas vitórias e 
derrotas que a vida pública impõe; outros, porque emocionalmente atados a uma existência sem maiores glórias, 
ocupam apenas a história contada pelos corações de seus amigos e de todos aqueles que os amam. 

O deputado João Evangelista, cuja promissora carreira política foi interrompida por uma dessas fatalidades 
que a condição humana não consegue explicar, ocupou, incontestavelmente, a história oficial de seu Estado e de 
seu país. Mas ocupou, também, e principalmente, a história contada nos corações de seus familiares e amigos que 
desde ontem, inconsoláveis, choram sua prematura despedida.  

Foi o que restou demonstrado em lágrimas e tristeza de milhares de incontáveis visitantes que lotaram a 
Assembleia Legislativa do Maranhão. Cada um deles a repetir sua determinação na defesa intransigente dos 
postulados da democracia e da Justiça; todos a recordar sua disposição a atender os interesses da coletividade, dos 
menos favorecidos, de encampar lutas que não eram suas em favor de comunidades e pessoas que aprendeu a 
amar. Suas vitórias foram sempre as vitórias de um povo que representava sem tergiversações nem remendos, com 
a vontade incansável que é própria apenas aos predestinados ao amor ao próximo. 

Qualquer histórico de sua vida jamais revelará o ser humano completo por trás do homem público. Mas é 
preciso registrar, para que se preservem lutas e conquistas na memória dos homens, que João Evangelista nasceu 
no dia 3 de junho de 1957, no humilde município de São João Batista. Foi eleito por São Luís, em 1988, e reeleito 
em 1992. Presidiu a Câmara de Vereadores e se elegeu deputado estadual primeira vez em 1994. Elegeu-se 
Presidente da Assembleia Legislativa para os biênios 2005/2006 e 2007/2008, sendo considerado por grande 
maioria da classe política o presidente que mais colocou em destaque o Poder Legislativo do Maranhão.  

Em meio a uma multidão consternada e incrédula  com aquele momento, o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Marcelo Tavares, resumiu a personalidade política do deputado João Evangelista: “um dos 
maiores homens públicos da história recente do Maranhão. Corajoso, correto, leal, determinado e com qualidades 
para exercer qualquer cargo nesse Estado”. 

O ex-governador Jackson Lago disse ser Evangelista um homem comprometido com as comunidades 
empobrecidas do Estado, especialmente as de sua região, a Baixada Maranhense. Segundo Lago, João Evangelista 
desempenhou um papel importantíssimo na luta pela alternância no poder no Estado e no combate aos que se 
sentem donos do Maranhão. “Seu exemplo como parlamentar ficará na história do Poder Legislativo”, afirmou. 

O presidente do Partido Socialista Brasileiro, advogado José Antonio Almeida, lembrou que as pessoas se 
notabilizam não só pelo que dizem, mas também pelo que fazem. “O exemplo quase sempre é mais forte que a 
mensagem, e João Evangelista era dedicado e ativo. Tanto que com sua presença elevou a dignidade de dois 
parlamentos, e não fora a grave doença que o acometeu seria hoje um dos nomes mais cotados para cargos 
majoritários na renovação política maranhense, que é algo que certamente vai acontecer”. 

O deputado Julião Amin o considera um dos maiores políticos de sua geração, lembrando que chegou, 
inclusive, a assumir o governo do Estado e teve um papel preponderante nas articulações políticas pelas mudanças 
que precisam ser operadas nesse Estado. “Homem de personalidade e determinação enriqueceu todos os episódios 
de natureza político-administrativa que exigiram sua presença” lembrou. 

Ontem, na Assembleia, a voz entrecortada de lágrimas do deputado João Evangelista, transmitida através 
de um filme de sua primeira posse na Presidência da Assembleia, repetia o mais relevante refrão poético dos 
vencedores, traduzido pela genialidade de Gonçalves Dias: “a vida é combate que aos fracos abate, que aos fortes 
e aos bravos só pode exaltar”. 

Seus entes queridos, mãe, esposa, filhos, desmaiavam de saudade e emoção. Mas era como se uma outra 
voz , a do apóstolo São Paulo, para consolo de todos aqueles que choravam, também se fizesse ouvir: “a morte é 
apenas a passagem para a vida definitiva”. Nas asas da história e em nossos corações, João Evangelista vive. 
Definitivamente. 

 
Ex. 73 - Obituário do Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Maranhão, Sr. João 
Evangelista.  
Fonte: SANTOS, JM Cunha. João Evangelista nas asas da história. Jornal Pequeno. São Luís, 
16 mai. 2010. Caderno Política, p. 3. 
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Morte do ex-senador e ex-governador causou consternação no Estado 
Cercado por uma multidão, o corpo do ex-senador e ex-governador José de Ribamar Fiquene foi sepultado, no 

final da manhã de ontem, no Cemitério Jardim da Paz, em São José de Ribamar. Ele morreu aos 80 anos, domingo 
à noite, no Hospital UDI, onde estava internado. Ele lutava, há algum tempo, contra um câncer no pulmão, e não 
resistiu a uma parada cardiorrespiratória. 

Ribamar Fiquene, cujo velório foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, no Cohafuma, foi 
governador do Maranhão no período de 2 de abril de 1994 a 1º de janeiro de 1995, em decorrência da renúncia do 
então governador Edison Lobão, que deixou o governo para concorrer ao Senado. 

Como suplente do então senador João Alberto Souza (PMDB), Fiquene exerceu o mandato em três períodos, 
entre 2000 e 2005. Ele era, atualmente, o segundo suplente do senador Epitácio Cafeteira (PTB). 

Filho de Wady Fiquene e Delaê Fiquene, José de Ribamar Fiquene nasceu em Itapecuru-Mirim, em 27 de 
dezembro de 1930, mas viveu bastante tempo em Imperatriz. Formou-se em Direito, na Faculdade de Direito de 
São Luís, nos anos 50. Em seguida, retornou para Imperatriz, onde iniciou carreira política. 

Criador de escolas – José de Ribamar Fiquene foi, também, promotor, juiz de direito e professor, fundador e 
reitor da antiga Federação das Escolas Superiores do Maranhão (Fesm), hoje Universidade Estadual do Maranhão 
(Uema). 

Músico diletante, com composições gravadas, algumas como intérprete, Fiquene fundou escolas em todas as 
comarcas onde atuou e, junto com a esposa, a professora Zenira Massoli Fiquene, criou em São Luís a Faculdade 
Atenas Maranhense (Fama), localizada na Avenida São Luís Rei de França, que oferece vários cursos de 
graduação. 

Ele foi prefeito do município de Imperatriz, durante o período de 1983 a 1988. Em 2 de abril de 1994, quando 
Edison Lobão se afastou do governo do Estado do Maranhão para concorrer ao Senado, Ribamar Fiquene assume 
o governo até 1º de janeiro de 1995. 

 
Ex. 74 - Obituário do ex-senador e ex-governador do Estado do Maranhão, Sr. José Ribamar 
Fiquene.  
Fonte: SANTOS NETO, Manoel. Morte do ex-senador e ex-governador causou consternação 
no Estado. Jornal Pequeno. São Luís, 3 jan. 2011. Caderno Política, p. 3. 
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Morre Jackson Lago, líder da oposição no Maranhão 

 

 
 
O ex-governador Jackson Lago, de 76 anos, morreu em São Paulo, no final da tarde de ontem. Ele estava 

internado no Hospital do Coração (HCor) desde a quarta-feira passada (30) em razão de problemas respiratórios 
decorrentes de um tratamento contra o câncer de próstata. 

Líder da oposição no Maranhão, Jackson Lago, que por três vezes foi prefeito de São Luís, estava se 
tratando em São Paulo desde outubro do ano passado, logo após ter sido derrotado por Roseana Sarney (PMDB) 
na disputa pelo governo do Estado. 

O corpo de Jackson será trasladado hoje para São Luís. A previsão é que chegue às 14h45, por um voo da 
TAM, no Aeroporto Marechal Cunha Machado (Tirirical), de onde seguirá para o velório, na sede do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), na Rua dos Afogados. 

Nascido em Pedreiras, no dia 1º de novembro de 1934, Jackson Kleper Lago começou a carreira política na 
década de 1960 enfrentando o regime militar apoiado por Sarney, vencedor do embate contra a oligarquia de 
Vitorino Freire, que passou 20 anos no poder. Sempre teve como guru político o fundador do seu partido, Leonel 
Brizola (1922-2004), que também faz parte de uma das grandes tragédias de sua vida. 

Há cerca de 30 anos, “doutor Jackson”, como é conhecido no Maranhão, dirigiu de São Luís até o Uruguai 
para visitar Brizola. Na entrada da cidade de onde saiu, sofreu um acidente no qual morreu sua primeira mulher. Ele 
próprio ficou em coma por meses. Tornou-se fundador do PDT no Maranhão, tendo como plataforma o sindicato dos 
médicos maranhenses. 

Em 2006, teve a mais surpreendente vitória política de sua carreira: derrotou a senadora Roseana Sarney, 
então filiada ao PFL e hoje no PMDB, conseguindo destronar o clã Sarney do governo estadual depois de um 
domínio de mais de 40 anos. Nem o apoio do então presidente e ex-aliado Luiz Inácio Lula da Silva à rival 
conseguiu impedi-lo de chegar ao Palácio dos Leões por estreita margem de votos. 

Na época, Jackson disse que ele e o petista Jaques Wagner na Bahia provavam “a queda dos dois últimos 
bastiões do coronelismo político”. Contudo, em 2009 o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou os mandatos de 
Jackson e de seu vice, Luis Carlos Porto, por abuso de poder e compra de votos. Ele relutou, mas acabou cedendo 
o cargo a Roseana, que acabou reeleita em outubro do ano passado. 

O pedetista foi três vezes prefeito de São Luís (de 1989 a 1992, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2002). E foi na 
capital maranhense que ele teve a maior parte da sua votação para o governo estadual. Fora da política, ele era 
considerado pioneiro em cirurgias torácicas no Maranhão. Foi também professor da Faculdade de Medicina do 
Estado. 

 
Ex. 75 - Obituário do ex-governador do Estado do Maranhão, Dr. Jackson Lago.  
Fonte: SANTOS NETO, Manoel. Morre Jackson Lago, líder da oposição no Maranhão. Jornal 
Pequeno. São Luís, 5 abr. 2011. Política, p. 2. 
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Jackson Lago: um militante da medicina e do trabalhismo 

Carla Lima 
Da Editoria de Política 
Itevaldo Júnior 
Editor de Política 

Nascido em 1934 na cidade de Pedreiras, Jackson Kepler Lago era o filho primogênito de José Ribamar de 
Carvalho Lago e de Neusa Garcês Lago. O ex-governador teve oito irmãos. 

Jackson Lago iniciou sua trajetória política na década de 1960, enfrentando a Ditadura Militar logo após a 
morte de sua primeira esposa, Cora Maria Lago, mãe de seus três filhos Igor, Luciana e Ludmila Lago.  

Sempre teve como guru político o fundador do seu partido, Leonel Brizola (1922-2004), que também faz parte 
de uma das grandes tragédias de sua vida. 

Em meados dos anos 70, “Doutor Jackson”, como era conhecido no Maranhão, dirigiu-se de São Luís até o 
Uruguai para visitar Brizola. Na entrada da capital maranhense, sofreu um acidente no qual morreu Cora Maria, sua 
primeira esposa. Ele próprio ficou em coma por meses. 

Tornou-se fundador do PDT no Maranhão, tendo como plataforma o sindicato dos médicos maranhenses. 
Entre 1966 e 1969, foi secretário municipal de Saúde da Prefeitura de São Luís, na gestão de Epitácio Cafeteira. 

Ligado ao sindicato dos médicos, foi pioneiro na realização de cirurgia torácica no sistema de saúde pública 
do Maranhão e lecionou na Faculdade de Medicina do Estado. Jackson Lago exerceu seu primeiro mandato eletivo 
entre 1974 e 1978, como deputado estadual do MDB. 

Em 1979, ao lado de Brizola, ajudou a fundar o diretório do Partido Democrático Trabalhista (PDT), do qual 
permaneceu até sua morte, ontem. 

Entre os anos de 1986 e 1988, foi secretário de Estado de Saúde no governo de Epitácio Cafeteira. Lago 
deixaria a secretaria estadual para se eleger pela primeira vez prefeito de São Luís.  

Prefeito da capital por três ocasiões 1989-1992, 1997-2000 e 2001-2002, quando foi reeleito, mas não 
completou o mandato. Em abril de 2002, no seu terceiro mandato, Jackson Lago abdicou do cargo de prefeito para 
se candidatar ao Governo do Estado. 

Em 2006, Jackson Lago voltou a concorrer ao governo estadual. Contando inicialmente com a preferência de 
cerca de 20% do eleitorado, Lago surpreendeu todas as pesquisas de opinião e foi eleito no segundo turno com 
51,82% dos votos válidos contra 48,18% de Roseana Sarney. 

Com apenas cinco meses de governo, em maio de 2007, teve seu nome envolvido na Operação Navalha da 
Polícia Federal, ocasião em que foi apontado pela PF como beneficiário de vantagem indevida por meio de seu 
sobrinho, Alexandre de  

Maia Lago e de Francisco de Paula Lima Júnior, presos durante a operação. Segundo a PF, o então 
governador teria recebido R$ 240 mil para permitir o pagamento, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, de R$ 
2,9 milhões de uma obra da Gautama, empresa sediada em Salvador. 

Cassação - Após sua eleição, Lago foi acusado pela campanha da candidata adversária, já no fim de 2007, 
de cometer irregularidades eleitorais como abuso de poder e compra de votos. 

Em 2 de março de 2009, o TSE julgou ação movida pela coligação da candidata derrotada Roseana Sarney e 
decidiu, em votação apertada, anular os votos de Lago e de seu vice, Luiz Carlos Porto, do Partido Popular 
Socialista (PPS). Em razão disso, Roseana Sarney passou a ter mais da metade dos votos válidos, fazendo com 
que o TSE então a declarasse eleita e determinasse que ela tomasse posse. Jackson e Porto continuaram em seus 
cargos até o fim do julgamento de recursos. 

Em 16 de abril de 2009, o TSE confirmou a cassação do mandato de Lago e Porto e após o julgamento dos 
embargos declaratórios. A decisão previu a diplomação da segunda colocada no pleito. Entretanto, Lago se 
recusou a abandonar o Palácio dos Leões, sede do governo. O movimento de resistência ao novo governo recebeu 
o nome de "balaiada" (em alusão à revolta que ocorreu no estado entre 1838 e 1841). Após a saída do Palácio dos 
Leões, Jackson prometeu continuar sua vida política em discurso no diretório estadual do PDT. 

Eleições 2010 - Em 2010, Lago se candidatou novamente ao cargo de governador do Maranhão e perdeu. 
Houve dúvidas em relação à sua candidatura, uma vez que a recém-promulgada Lei da Ficha Limpa proíbe a 
candidatura de políticos condenados em tribunal colegiado, mas o TRE do Maranhão deferiu por unanimidade a 
candidatura de Lago. Um uma campanha difícil devido ao estado de saúde do ex-governador do Maranhão, que há 
anos sofria em decorrência de um câncer na próstata, foi marcada por dificuldades financeiras e abandono, 
segundo familiares de Lago, de aliados políticos. O resultado da eleição foi uma terceira colocação, ficando 
Jackson atrás de Roseana Sarney (PMDB) e Flávio Dino (PCdoB), que disputava pela primeira vez a disputa pelo 
governo estadual. 

 
Ex. 76 - Obituário de ex-governador do Estado do Maranhão, Dr. Jackson Lago. 
Fonte: LIMA, Carla; JÚNIOR ETEVALDO. Jackson Lago: um militante da medicina e do 
trabalhismo. O Estado do Maranhão. São Luís, 5 abr. 201. Política, p. 6. 
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Apesar de não fazer parte de nossa análise, em relação à intensificação 

de papéis sociais, principalmente àqueles ligados a classe política, 

identificamos, no percurso da coleta do nosso corpus, exortações pelo 

aniversário natalício desses atores sociais que eram veiculadas também em 

jornais. Nascimento e morte caracterizam-se como eventos propícios para a 

amplificação e justificação das ações e dos atributos positivos de atores sociais 

ligados a essa esfera. Apenas para ilustrar o caso das exortações pelo 

nascimento, citamos o as manifestações de ‘júbilo’ pelo aniversário natalício de 

um influente senador maranhense do início do século XX, registrado no jornal 

maranhense O Federalista, ligado ao partido republicano, em 4 de outubro de 

1902, conforme as figuras 04, 05 e 06. 

 

Figura 04 - Suplemento especial do jornal O 
Federalista, 4 out. 1902, em homenagem ao 
nascimento do Senador Benedito Leite. 
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Figura 05 - Suplemento especial do jornal O Federalista em 
homenagem ao nascimento do Senador Benedito Leite – 
Felicitações de João Costa 

 
 



 177

Figura 06 - Suplemento especial do jornal O 
Federalista em homenagem ao nascimento do 
Senador Benedito Leite – Felicitações de S. S. 

 

 

Tanto na morte como no nascimento, o ethos político é forjado a partir 

de uma representação positiva e exaustivamente laudatória construída, na 

maioria das vezes, pelas narrativas de histórias individuais, cujo propósito é 

erigir um exemplo universal ou um tipo ideal de homo politicus. Quem produz 

os textos enaltecedores do início da vida e seu contrário assume o papel de 

testemunha, assim como de experienciador dos sentimentos contraditórios de 

eventos que marcam ciclos diferentes da vida. O produtor dos textos 

relacionados à vida e à morte de políticos constrói discursivamente um ethos 

forjado a partir de um modelo ideologicamente associado ao agir político.  

Na construção discursiva póstuma, as escolhas linguístico-discursivas 

do produtor do obituário não dependem somente de aspectos ligados às 
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práticas mortuárias, ao discurso do caráter exemplar da morte, mas também a 

aspectos ideológicos associados à mídia jornalística, como é o caso do jornal 

do período oitocentista intitulado Federalista, fundado em 1848, cujo subtítulo 

era Órgão do Partido Republicano, pois se caracterizava por ser um jornal 

político em defesa dos ideais do Partido Republicano. Ou ainda o periódico O 

Observador, fundado em 1847 por Candido Mendes de Almeida e que estava 

ligado ao Partido Conservador. 

Uma narrativa biográfica, cujo enfoque está na vida e na morte de um 

indivíduo, forma que assume o obituário, como prática social, reflete a 

atribuição de significados na construção, (re)criação, manutenção, 

intensificação e contestação das identidades sociais dos atores sociais ali 

representados. O modo como essa construção de significado identitário é 

operado incide também na construção ou ratificação de um determinado ethos. 

Se considerarmos a construção de identidade no obituário de um político, 

deparamo-nos com dois tipos de ethos: o religioso e o político. Ligado a dois 

campos de ação distintos, interpenetram-se e forjam o discurso da 

intensificação de certos comportamentos verbais e não verbais36 por meio de 

uma representação positiva desses atores sociais, relacionada não somente ao 

discurso sobre os mortos, mas também à prática da política brasileira. 

Mas, uma narrativa biográfica em si pode ser argumentativa?Sim, uma 

vez que quem escreve o obituário seleciona algumas estratégias de produção 

de texto compatíveis com um constructo argumentativo, como por exemplo: 

 

- uso de afirmações, constatações: 

 

Ex.: [...] teve a mais surpreendente vitória política de sua carreira: 

derrotou a senadora Roseana Sarney [...].(Grifo nosso) 

(Obituário do ex-governador do Maranhão, Jackson Lago). 

 

- demonstração lógica: 

                                                 
36 Fairclough (2001, p. 206) considera que ethos é o comportamento verbal e não-verbal dos participantes 
que integram o processo de interação social. O controle interacional, a modalidade e a polidez, nessa 
perspectiva,  são essenciais para a construção do ethos. 
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Ex.: “Seus entes querido, mãe, esposa, filhos, desmaiavam de 

saudade e emoção. Mas era como se uma outra voz, a do 

apóstolo São Paulo, para consolo de todos aqueles que 

choravam, também se fizesse ouvir: ‘a morte é apenas a 
passagem para a vida definitiva’. Nas asas da história e em 
nossos corações, João Evangelista vive. Definitivamente. 
(Grifo nosso) (Obituário do Deputado Estadual do Maranhão João 

Evangelista). 

 

- Uso de figuras de linguagem: 

 

Ex.: Nas asas da história e em nossos corações, João 

Evangelista vive. Definitivamente. (Grifo nosso) (Obituário do 

Deputado Estadual do Maranhão João Evangelista).  

 

O tempo, neste caso, foi personificado. 

 

- Modalização dos argumentos: 

 

Ex.: “S. Ex. podia decerto viver ainda, si, depois da grande 

moléstia que o pôz em perigo de vida o anno passado se tivesse 

aproveitado da licença que lhe concedeo o governo imperial 

[...]”.(Grifo nosso) (Obituário do Governador da Província do 

Maranhão, Dr. Eduardo Olympio Machado). 

 

“[...] é sabido como o seu verbo tomava as mágicas entonações 

dos inspiradores doutrinadores [...].” Grifo nosso) (Obituário do 

Presidente da República Brasileira, Dr. Prudente de Moraes). 

 

“O deputado João Evangelista, cuja promissora carreira política foi 

interrompida por uma dessas fatalidades que a condição humana 

não consegue explicar, ocupou, incontestavelmente, a história 
oficial de seu Estado e de seu país.” (Grifo nosso) (Trecho do 

Exemplo 72, Obituário de João Evangelista).  
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A estrutura formal segue, de acordo com os estudos sobre obituários, 

citados nesta tese (Eid, 2002, Moore, 2002), na maioria dos obituários, o 

seguinte modelo: 

 

.  

Quadro 12 - Gráfico da estrutura formal do obituário 

 

Os eixos temáticos que compõem a estrutura formal de um obituário 

podem sofrer variação a depender de quem se fala no obituário e quais 

aspectos de sua vida e de sua morte se quer enfatizar, como ilustramos com os 

exemplos 71 e 72. 

Em relação aos jornais que pesquisados no Maranhão, os que 

pertenciam ao período oitocentista tinham uma coluna fixa para os dois tipos de 

obituários, enquanto que nos do século XX e XXI, vimos o desaparecimento da 

lista de óbitos, e a notícia sobre pessoas anônimas falecidas, de um modo 

geral, tornou-se um caso de polícia. Somente celebridades da esfera política ou 

artística têm a notificação elegíaca da morte nos cadernos de Política ou de 

Cultura. 

Em O Estado do Maranhão, jornal que pertence à família Sarney, não 

existe coluna para obituários. Contudo, quando ocorre o falecimento de um 

político, na primeira página, há às vezes, à direita ou à esquerda da folha, uma 

foto do político falecido com as palavras PERDA ou MORTE (em negrito e 

caixa alta) escrita sobre a imagem, como podemos ver na figura 07. 
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Figura 07 - Capa do jornal O Estado do Maranhão 

 

 No Jornal Pequeno, que faz oposição ao grupo da Sarney, os 

necrológios fúnebres de políticos também ficam no caderno de Política. A 

chamada para a notícia da morte de um político varia de acordo com o 

alinhamento ideológico desse ator social com o jornal, como foi o caso do 

anúncio da morte do ex-governador Jackson Lago que mereceu uma manchete 

com uma foto que ocupa metade da capa do jornal (ver figura 08). A 

importância dada à morte do ex-governador foi intensificada exatamente devido 

ao alinhamento do jornal à oposição que fazia esse político maranhense ao 

grupo político liderado pela família Sarney. 
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Figura 08 - Capa do Jornal Pequeno (“Morre Jackson Lago”). 

 

Desde o seu surgimento, a partir dos Oitocentos, reconhecemos que o 

obituário jornalístico foi estruturado para realizar as seguintes ações 

pragmáticas no seu leitor/interlocutor: 

 

a. Notificação e elogio públicos da morte de um ator social.  

b. Reconhecimento público das qualidades de uma pessoa falecida cuja 

morte é noticiada. 

c. Reforço do papel social por meio de uma representação positiva da 

trajetória de vida, pontuada de grandes realizações, variados 

atributos ou relevância de quem está representado no discurso para 

a sociedade. 
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d. Construção da uma representação acerca do impacto provocado pela 

morte de alguém que tem uma posição social destacada no grupo ou 

instituição social o qual se insere. 

 

O conteúdo semântico dos obituários centra-se na morte e na vida de 

um ator social, e o padrão esperado é o de não ficção. Alguns estudos sobre 

obituários jornalísticos (Eid, 2002, Moore, 2002) ratificam a característica 

peculiar de seu conteúdo que é fornecer um resgate da morte e da vida de uma 

pessoa falecida, além de possibilitar o entendimento de importantes elementos 

culturais ligados à construção discursiva do morrer e do viver nas sociedades 

que fazem uso desse gênero como prática social. A depender da classe social, 

teremos variação de tamanho, localização do texto no jornal e variação de 

alguns elementos temáticos que constituem esse elogio fúnebre, como, por 

exemplo, a inserção da família e data de nascimento. Focaliza-se 

principalmente a importância do morto no contexto social, cultural, político etc, 

em que se inserem suas ações no espaço social em que interagia e o impacto 

de sua morte em relação à comunidade a que pertencia. 

Detalhamos, a seguir, as estratégias discursivas dos obituários 

selecionados para análise (exemplos 71, 72, 73, 74, 75 e 76) e os meios 

linguísticos pelos quais se realizam da mesma forma que aplicamos ao epitáfio, 

utilizando o quadro de Reisgl e Wodak (2001, 2008) 
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As estratégias discursivas do gênero obituário e sua realização linguística 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MEIOS LINGÜÍSTICOS / REALIZAÇÕES (exemplos) 

1) a construção 
discursiva dos atores 
sociais, do evento  e dos 
processos e ações 

nomeação/referenciação • categorização de grupo (ex: fundador do 
PDT; deputado estadual do MDB secretário 
de Estado de Saúde no governo de Epitácio 
Cafeteira; Líder da oposição no Maranhão; 
prefeito de São Luís; presidente da 
província do Maranhão; o clã Sarney; O 
pedetista foi três vezes prefeito de São Luís; 
professor da Faculdade de Medicina do 
Estado; presidente da Assembleia 
Legislativa, presidente da República 
brasileira; ordens religiosas; chefes de 
repartições públicas, respectivos 
empregados; oficiais da Marinha; estado 
maior; cidadãos de todas as classes, 
profissões e condições; guarda nacional; 
vice-presidente da Província; presidente do 
tribunal do comércio; reitor da antiga 
Federação das Escolas Superiores do 
Maranhão, Partido Socialista Brasileiro, 
povo, promotor, juiz de direito e professor 
etc.). 

• tropos como metáforas e metonímias para 
designar o evento: (ex.; “uma dessas 
fatalidades que a condição humana não 
consegue explicar”; “aquele momento”; 
“passagem para a vida definitiva”; 
“passagem desta para melhor vida”; 
“dolorosa impressão de uma tal perda”; “dia 
de luto para o Maranhão”; “a treva de uma 
noite aziaga”; “fecharam-se a luz da vida”; a 
terrível e irreparável perda etc 

• dêiticos (ex:  o, nele, suas, sua  lhe,   seu, 
seus, desta, essa, Sua Excelência, si , cujo, 
o senhor, ele, que, aquele, esta  etc). 

• Verbos e substantivos para denotar 
processos e ações (ex.: prometer, apagar, 
amar, desenvolver, dizer, declarar, fazer, 
falecer, beneficiar, ocupar, descansar, 
representar, registrar, sentir, ficar, ser, 
afirmar, chorar, lembrar,  etc) 

• funcionalização + nomes próprios ou vice 
versa (ex.: Coronel José Pires Ferreira; 
Clemente Pires Ferreira, proprietário, 
criador, influente político; D. Lina Pires 
Ferreira de Melo, esposa do 
desembargador Euripedes Castro Melo, 
membro do Tribunal de Justiça; ex-senador 
e ex-governador José Ribamar Fiquene; 
senador João Alberto Souza (PMDB) , 
deputado João Evangelista etc. ) 

2) a qualificação 
discursiva dos atores 
sociais e do evento mais 
ou menos positivamente 

Predicação • atribuições avaliativas ou emotivas de 
aspectos ou traços positivos (ex: “homens 
cuja predestinação é ficar para a história”; 
“ser humano completo”, “um dos maiores 
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ou negativamente, de 
modo deprecatório ou 
apreciativo 

homens públicos da história recente do 
Maranhão, corajoso, correto, leal e 
determinado”, “exemplo como parlamentar”; 
“ João Evangelista era dedicado e ativo”, 
“um dos maiores políticos do Maranhão”, 
“Homem de personalidade e determinação”, 
“repetia o mais relevante refrão poético dos 
vencedores”, músico diletante, “uma das 
primeiras capacidades”, “uma ilustração 
superior”, “um dos mais distintos 
administradores”, “um estadista de primeira 
ordem”, “coração dedicado, generoso e 
beneficente”, ilustre finado, espírito superior, 
brasileiro distinto;  “ o amado vulto”; “o 
eminente e puro brazileiro”; “grande 
patriota”; “filho amado”; “cheio de amor à 
pátria e esperanças no futuro” etc.) 

• atribuição de papéis sociais ativos ou 
passivos (ex: “homem público”, 
“desempenhou papel importantíssimo na 
luta pela alternância do poder e no combate 
aos que se sentem donos do Maranhão” , 
“homem comprometido com as 
comunidades empobrecidas do Maranhão”, 
“um dos nomes mais cotados para cargos 
majoritários  na renovação política 
maranhense”, “criador de escolas”, 
“fundador e reitor da Antiga Federação das 
Escolas Superiores do Maranhão”; “E como 
primeiro Presidente civil, foi também o 
primeiro governo verdadeiramente 
republicano”; “Jackson Kleper Lago 
começou a carreira política na década de 
1960 enfrentando o regime militar 
apoiado por Sarney, vencedor do embate 
contra a oligarquia de Vitorino Freire, que 
passou 20 anos no poder” etc) 

• metáforas (ex: “a vida é combate” etc) 
• comparações (ex: “Seu exemplo como 

parlamentar”; “Como cristão sabia cumprir 
com seus deveres”; “E agora elle, como os 
apóstolos sublimados, santificados pelo 
amor da Pátria”; etc) 

• outros 
3) a justificação ou 
questionamento das 
atribuições positivas das 
condições de verdade e 
certeza normativa  

Argumentação • topoi (ex: topos da magnanimidade, da 
temperança, da coragem, da virtuosidade, 
da justiça, do sacrifício pessoal, da 
determinação, da lealdade, da correção, da 
popularidade, do grande líder, da 
predestinação, da honradez, da santidade 
etc). 

4) a expressão do  
posicionamento, do 
ponto de vista, 
envolvimento ou 
distanciamento do 
enunciador quanto ao 
que enuncia 

perspectivação (framing 
/representação do 
discurso ) 

• dêiticos (ex: uso frequente da 3ª pessoa do 
singular e termos possessivos de 3ª 
pessoa) 

• marcas de citação: o presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado Marcelo 
Tavares, resumiu a personalidade política 
do deputado João Evangelista: “um dos 
maiores homens públicos da história 
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recente do Maranhão. Corajoso, correto, 
leal, determinado e com qualidades para 
exercer qualquer cargo nesse Estado”; “O 
ex-governador Jackson Lago disse ser 
Evangelista um homem comprometido com 
as comunidades empobrecidas do Estado, 
especialmente as de sua região, a Baixada 
Maranhense”; “Seu exemplo como 
parlamentar ficará na história do Poder 
Legislativo”, afirmou.; “Homem de 
personalidade e determinação enriqueceu 
todos os episódios de natureza político-
administrativa que exigiram sua presença” 
lembrou” etc. 

5) a acentuação do 
status epistêmico de uma 
proposição. 

mitigação / intensificação • hipérboles: (ex. um dos mais distintos 
administradores, uma das primeiras 
capacidades, os talentos e infatigável 
atividade de espírito, desenvolvidos pela 
forma a mais incontestável e brilhante; um 
dos maiores e mais abnegados apóstolos 
das nossas liberdades, o mais genuíno 
batalhador da República;  etc 

• narrativas de vida (ex: “Descança, enfim, 
para sempre, nesta terra de sua predileção, 
o Sr. Eduardo Olímpio Machado, que tudo 
sacrificou ao Maranhão até os últimos 
momentos de sua existência, pois que 
fallecendo no dia 14, só no dia 12 é que 
passou a administração ao Sr. Vice-
presidente, e já quando reconheceu que 
morria”; “Então, nos comícios, é sabido 
como o seu verbo tomava as mágicas 
entonações dos inspiradores doutrinadores, 
como a magia da sua palavra fascinava as 
multidões, levadas, após ouvi-lo, à nítida, à 
profunda comprehensão da santa, 
humanitária, elevada e soberana philosofia 
que encerra o luminoso lemma da 
Republica: Liberdade, Egualdade e 
Fraternidade”; “Há cerca de 30 anos, 
“doutor Jackson”, como é conhecido no 
Maranhão, dirigiu de São Luís até o Uruguai 
para visitar Brizola. Na entrada da cidade de 
onde saiu, sofreu um acidente no qual 
morreu sua primeira mulher. Ele próprio 
ficou em coma por meses. Tornou-se 
fundador do PDT no Maranhão, tendo como 
plataforma o sindicato dos médicos 
maranhenses” etc. 

• partículas modais (ex. [...] nada se pode 
acrescentar para maior vulgor de sua gloria 
  

Quadro 13 - As estratégias discursivas e realizações linguísticas dos obituários de políticos 

 

As operações de referenciação identificadas nos obituários dos políticos 

ocorrem por uma ênfase à categorização dos grupos a que pertencem esses 
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atores representados (deputado estadual, governador do Estado do Maranhão, 

senador, coronel etc), bem como suas atividades em relação ao grupo e que se 

inserem no campo da ação política e são revestidos de um habitus político, 

mas também religioso. As cadeias referenciais formadas ao longo dos textos 

selecionados são sequências descritivas e/ou narrativas que operam a 

remissão dos atores e do mundo representado por meio da detalhada 

especificação dos papéis desempenhados, de sua relevância e das ações que 

tiveram grande repercussão no grupo e no contexto social e político em que se 

inserem (ver Quadro 14).  

 

CATEGORIZAÇÃO RECATEGORIZAÇÃO 

Dr. Eduardo Olímpio Machado “[...] prometião nelle ao Brazil uma ilustração 
superior, um estadista de primeira ordem.” 

 “[...] perda irreparável do coração dedicado, 
generoso e beneficente [...].” 

 “[...] um dos mais distintos administradores da 
época atual.” 

 “[...] ilustre finado”. 

 “[...] uma das primeiras capacidades, que tem 
dirigido os destinos do Maranhão [...].” 

 “[...] seu corpo vestido e fardado esteve todo o dia 
exposto à vista das pessoas que concorrião 
incessantemente a visitar aquella casa [...].” 

 “ [...] Exm. Presidente falecido [...].” 

 “[...]dotado de uma actividade de espírito superior.” 

 “[...] Brevemente publicaremos a biografia deste 
brasileiro distinto em vista da análise do immenso 
trabalho e inteligência [...].” 

 “[...] ainda não houve administrador que fizera 
tanto.” 

Dr. Prudente de Moraes “[...] um dos maiores e mais abnegados apóstolo das 
nossas liberdades [...].” 

 “[...] quiça o mais genuíno batalhador da República 
[...].” 

 “[...] o amado vulto [...].” 

 “[...] o eminente e puro brasileiro.” 

 “São Paulo, o sublimado berço de tantas águias, ó 
doirados ninho dos gênios!chora hoje sobre o tumulo 
desse teu filho amado.” 

 “E como primeiro Presidente civil, foi também o 
primeiro governo verdadeiramente republicano; 
governo em que sempre triumpharam a causa da 
Liberdade e da Justiça, governo de consolidação, 
governo de amor e paz, governo de perdão até.” 

 “E agora elle, como os apóstolos sublimados,  
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santificado pelo amor à Patria, morreu por ella e 
pela República.” 

O ex-governador Jackson Lago “Líder da oposição no Maranhão [...]” 

 “Há cerca de 30 anos, ‘doutor Jackson’, como é 
conhecido no Maranhão [...]. 

 “Tornou-se fundador do PDT no Maranhão.” 

 O pedetista foi três vezes prefeito de São Luís.” 

 “Foi também professor da Faculdade de Medicina 
do Estado.” 

 “Fora da política, ele era considerado pioneiro em 
cirurgias torácicas no Maranhão.” 

 “[...] foi secretário municipal de Saúde da Prefeitura 
de São Luís na gestão de Epitáfio Cafeteira[...].” 

 “[...] foi secretário de Estado de Saúde no governo 
de Epitáfio Cafeteira. 

 “[...] foi apontado pela PF como beneficiário de 
vantagem indevida [...].” 

 “[...] um militante da medicina e do trabalhismo.” 
O deputado João Evangelista “[...] um dos maiores homens públicos da história 

recente do Maranhão”. 
 “[...] homens cuja predestinação é ficar para a 

história.” 
 “[...] o ser humano completo por trás do homem 

público [...]. 

 “Seu exemplo como parlamentar ficará na história 
do Poder Legislativo.” 

 “[...] o presidente que mais colocou em destaque o 
Poder Legislativo do Maranhão.” 

 “Homem comprometido com as comunidades 
empobrecidas do Estado, especialmente as de sua 
região, a Baixada Maranhense.” 

 “Homem de personalidade e determinação 
enriqueceu todos os episódios de natureza político-
administrativa que exigiram sua presença.” 

 “[...] um dos maiores políticos de sua geração.” 
 “[...]predestinados ao amor ao próximo.” 
 “[...] teve um papel preponderante nas articulações 

políticas pelas mudanças que precisam ser 
operadas nesse Estado.”  

Quadro 14 - Recategorização dos papéis sociais em obituários de políticos 

 

Nos exemplos 73, 75 e 76, a construção da referenciação realiza-se pela 

categorização do grupo com ênfase no ethos do homo politicus (Líder da 

oposição no Maranhão, fundador do PDT no Maranhão, batalhador da 

Republica Brasileira; presidente que mais colocou em destaque o Poder 

Legislativo do Maranhão etc). Conforme Amossy (2005), o ethos dos 

participantes de um processo interativo tem uma dimensão tanto discursiva 
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quanto institucional, ou seja, é exterior (institucional) e interior (linguageira). O 

ethos dos atores sociais representados nos gêneros fúnebres, como é o caso 

do obituário, é reforçado pelo comportamento verbal e não verbal assumido por 

eles nas diversas situações da vida cotidiana e institucional. Nessa operação, 

outras características ou traços do referente do discurso (os políticos) que 

devem levar o interlocutor a construir dele determinada representação também 

são evocadas, como destacamos nos exemplos 71, 74, 75 e 76 (Dr. Eduardo 

Olympio Machado; doutor Jackson, como era conhecido no Maranhão; Fora 
da política, foi considerado pioneiro em cirurgias torácicas no Maranhão; 

Foi também professor da Faculdade de Medicina do Estado; [...] ocupou, 

também, e principalmente, a história contada nos corações de seus 
familiares e amigos); Criador de escolas – José Ribamar Fiquene, foi 

também, promotor, juiz de direito e professor, fundador e reitor da antiga 

Federação das Escolas Superiores do Maranhão[...] Músico diletante, com 

composições gravadas [...].  

Essas descrições nominais presentes no texto, criadas pelo locutor do 

discurso, permitem ao seu interlocutor fixar a identidade do político que se quer 

projetar, como identificamos no obituário do ex-governador Jackson Lago, além 

de político ligado a um partido político, pertenceu ao movimento sindical; foi 

médico, pioneiro em cirurgias torácicas, e professor. A identidade que se 

deseja projetar, além de líder da oposição no Maranhão, é também a de 

homem das ciências médicas, conhecido pelo povo maranhense, 

principalmente, por essa atuação, além de educador. A recategorização do 

objeto de discurso ou referente, no exemplo que citamos, realiza-se por 

intermédio do emprego de formas nominais que, ao longo do texto, constroem 

a representação discursiva que se quer fixar atendendo ao propósito retórico 

de quem escreveu o obituário do político, bem como do perfil ideológico do 

jornal em que o gênero é publicado.  

O aspecto importante nessa recategorização, conforme Koch (2005, p. 

37) nos chama atenção, diz respeito à seleção do núcleo da expressão 

nominal, como nesta que citamos a seguir, encontradas nos obituários focos 

desta análise: doutor, pioneiro, professor. 

 Nos exemplos 71, 72 e 73, as anáforas escolhidas para fazer referência 

aos políticos enfatizam o perfil administrativo desses referentes do discurso ao 
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mesmo tempo que servem de atributo e distinção dentre os demais do mesmo 

grupo: “não houve administrador [...]”; “uma illustração superior”; “um 

estadista de primeira ordem”; “um espírito superior”; “um brasileiro distinto”; 

“filho amado”; predestinado, exemplo, etc. 

A predicação excessiva, ligada ao caráter exemplar da morte, mas 

também uma estratégia ligada à representação positiva dos políticos é bastante 

recorrente, a saber: ser humano completo; homem público; corajoso, 

correto, leal e determinado; homem comprometido; [...] era dedicado e 

ativo; homem de personalidade e determinação; teve um papel 

preponderante. Aliás, há uma variação maior dos verbos indicadores de 

atributos. Além do ver ser, figuram também os verbos ocupar, ter, ficar, 

considerar. 

Quanto ao constructo argumentativo em si, seguindo a teoria da 

argumentação, identificamos os seguintes topoi (esquemas de argumentação), 

conforme os exemplos destacados no Quadro 15: 

 

Exemplo Estrutura do texto e tópicos 
discursivos 

Argumentação 

 
“No dia 14 do corrente, pelas 9 horas da 
manhã, faleceo nesta cidade um dos mais 
distintos administradores da época actual, 
uma das primeiras capacidades, que tem 
dirigido os destinos do Maranhão [...]. “ 
 
“ [...] grande número de casas particulares 
estiverão igualmente fechadas e em geral o 
sentimento e a consternação, que se 
notava na população de toda a cidade, que 
parecia, coberta de luto sob a impressão 
desse doloroso acontecimento.” 
 
“Todo este colosso sul-americano, todo 
este paiz da Vera Cruz dobra-se genuflexo 
e lacrimante deante do cadáver do grande 
patriota tombado na morte [...].” 
 
“Cahio ontem sobre o coração da pátria, a 
treva de uma noite aziaga, porque 
fecharam-se a luz da vida, os clarividentes 
olhos de um dos mais abnegados 
apóstolos das nossas liberdades [...].” 
 
 
“Há homens cuja predestinação é ficar para 
a história. [...] O deputado João 

Formato Narrativa 
 
 
 
Tópico: a morte, como 
acontecimento fatídico, 
para a pátria, para o 
Estado, para a Política 
nacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tópico: a predestinação de 
certos homens para ficar na 
história 
 
 
 
 
 
 

Topos da história de vida do grande  
político 
 
Topos das características superlativas 
Topos da grande perda  
Topos da abnegação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topos da história 
Topos da verdade incontestável 
Topos do sucesso na vida pública 
Topos do homem de família  
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Evangelista, cuja promissora carreira 
política foi interrompida por uma dessas 
fatalidades que a condição humana não 
consegue explicar, ocupou 
incontestavelmente, a história oficial de seu 
Estado e de seu país. Mas ocupou, 
também, e principalmente, a história 
contada nos corações de seus familiares e 
amigos [...].” 
“Mas  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“Jackson Lago: um militante da medicina e 
do trabalhismo.” 
 
“Jackson Lago iniciou sua trajetória política 
na década de 1960, enfrentando a Ditadura 
Militar [...].” 
 
“Líder da oposição no Maranhão, Jackson 
Lago, que por três vezes foi prefeito de São 
Luís, estava se tratando em São Paulo 
desde outubro do ano passado, logo após 
ter sido derrotado por Roseana Sarney 
(PMDB) na disputa pelo governo do 
Estado.” 
 

Tópico: a militância política 
e trabalhista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topos da dedicação à profissão 
 
 
Topos da luta política contra a 
opressão militar 
 
 
Topos da oposição ideológica 
 
 
 
 

“E como primeiro Presidente civil, foi 
também o primeiro governo 
verdadeiramente republicano.” 

Tópico: o pioneirismo na 
vida política 

Topos da singularidade 

“Fora da política, ele era considerado 
pioneiro em cirurgias torácicas no 
Maranhão. Foi também professor da 
Faculdade de Medicina do Estado.” 
 
 
“Criador de escolas – José de Ribamar 
Fiquene foi, também, promotor, juiz de 
direito e professor, fundador e reitor da 
antiga Federação das Escolas Superiores 
do Maranhão (Fesm), hoje Universidade 
Estadual do Maranhão (Uema). Músico 
diletante, com composições gravadas, 
algumas como intérprete, Fiquene fundou 
escolas em todas as comarcas onde atuou 
[...].” 
 

Tópico: o homem por trás 
do político. 
 

Topos do pioneirismo 
 
 
 
 
 
Topos da atuação em outras esferas 
da vida pública 
 

“Foi eleito por São Luís, em 1988, e 
reeleito em 1992. Presidiu a Câmara de 
Vereadores e se elegeu deputado estadual 
primeira vez em 1994. Elegeu-se 
Presidente da Assembleia Legislativa para 
os biênios 2005/2006 e 2007/2008, sendo 
considerado por grande maioria da classe 
política o presidente que mais colocou em 
destaque o Poder Legislativo do 
Maranhão.” 
 

Tópico: a longa e exemplar 
trajetória de vida política 
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“[...]nos comícios, é sabido como o seu 
verbo tomava as mágicas entonações dos 
inspiradores doutrinadores, como a magia 
da sua palavra fascinava as multidões, 
levadas, após ouvi-lo, à nítida, à profunda 
comprehensão da santa, humanitária, 
elevada e soberana philosofia que encerra 
o luminoso lemma da Republica: 
Liberdade, Egualdade e Fraternidade.” 
 
“Ontem, na Assembleia, a voz entrecortada 
de lágrimas do deputado João Evangelista, 
transmitida através de um filme de sua 
primeira posse na Presidência da 
Assembleia, repetia o mais relevante refrão 
poético dos vencedores, traduzido pela 
genialidade de Gonçalves Dias: “a vida é 
combate que aos fracos abate, que aos 
fortes e aos bravos só pode exaltar”. 
 

Tópico: a grande 
eloquência política. 

Topos da sabedoria 
Topos da magia da palavra 
 
 
 
 
 
 

“O ex-governador Jackson Lago disse ser 
Evangelista um homem comprometido com 
as comunidades empobrecidas do Estado, 
especialmente as de sua região, a Baixada 
Maranhense.” 

Tópico: o compromisso com 
as camadas populares 
carentes e suas bases 
políticas 

Topos do compromisso social e 
político com suas bases 

“S. Ex. podia decerto viver ainda, si, depois 
da grande moléstia que o pôz em perigo de 
vida o anno passado se tivesse 
aproveitado da licença que lhe concedeo o 
governo imperial, para sahir daqui como 
lhe aconselharão os seus amigos, ou si se 
limitasse pelo menos a ser administrador 
de mero expediente, como o podia fazer: 
mas, dotado de uma actividade de espírito 
superior as suas forças phisicas e possuído 
de desejo de beneficiar a província com os 
melhoramentos que tinha em mente, S. 
Exma.” 

Tópico: a causa da morte e 
a dedicação ao Estado 

Topos do sacrifício pessoal 
 
 
Topos do cumprimento do dever 

“Bem frisante, maximamente eloquente foi 
o testemunho do reconhecimento nacional 
na primeira votação que lhe fez para a 
presidência da Republica, eleição que 
sahio moralmente laureado e triumphante.” 

Tópico: a aceitação popular 
nas urnas 

Topos do reconhecimento, da 
popularidade 

“E agora elle, como os apóstolos 
sublimados, santificado pelo amor da 
Patria, morreu por ela e pela Republica.” 

Tópico: a santificação pela 
morte 

Topos da santidade 

““Homem de personalidade e determinação 
enriqueceu todos os episódios de natureza 
político-administrativa que exigiram sua 
presença”, 

Tópico: o político atuante Topos da dedicação 

“Corajoso, correto, leal, determinado e com 
qualidades para exercer qualquer cargo 
nesse Estado”. 
“O exemplo quase sempre é mais forte que 
a mensagem, e João Evangelista era 
dedicado e ativo. Tanto que com su 

Tópico: o político apto aos 
grandes cargos. 

 
Topos da correção 
Topos da lealdade 
Topos da coragem 
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a presença elevou a dignidade de dois 
parlamentos, e não fora a grave doença 
que o acometeu seria hoje um dos nomes 
mais cotados para cargos majoritários na 
renovação política maranhense, que é algo 
que certamente vai acontecer”. 
 
 

  

Quadro 15 - A construção argumentativa dos obituários políticos 

 

 

Na retórica dos obituários analisados, as formas de amplificação da 

representação positiva dos políticos são superlativas: “um dos maiores homens 

públicos da história recente do Maranhão; “O exemplo quase sempre é mais 

forte que a mensagem; um dos nomes mais cotados para cargos majoritários 

na renovação política maranhense; um dos maiores políticos de sua geração”. 

A escolha dos acontecimentos das vidas desses políticos também ajuda na 

estratégia de intensificação dos papéis sociais que representam. Os meios 

linguísticos mais utilizados na operacionalização da intensificação, como 

estratégia discursiva, são: 

 

- hipérboles: os clarividentes olhos de um dos maiores e mais 
abnegados apóstolos das nossas liberdades, quizá o mais genuíno 
batalhador da Republica Brazileira, o amado vulto, em cuja 

presidência foi proclamado o domínio da Paz e a Paschoa da 

Constituição, o eminente e puro brazileiro – Prudente José de Moraes 

Barros; um dos nomes mais cotados para cargos majoritários na 

renovação política maranhense; um dos maiores políticos de sua 
geração. 

- enunciados avaliativos positivos: Músico diletante; [...] foi pioneiro na 

realização de cirurgia torácica no sistema de saúde pública do 

Maranhão; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo 

Tavares, resumiu a personalidade política do deputado João 

Evangelista: “um dos maiores homens públicos da história recente 

do Maranhão. Corajoso, correto, leal, determinado e com qualidades 

para exercer qualquer cargo nesse Estado”; O deputado Julião Amin o 

considera um dos maiores políticos de sua geração,. 
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- verbos que indicam estado: por três vezes foi prefeito de São Luís; foi 
um dia de luto para o Maranhão; Bem frisante, maximamente eloquente, 

foi o testemunho do reconhecimento nacional; não foi mais glorificado 

do que quando desceu em 1898 etc; 

- comparações: “Seu exemplo como parlamentar ficará na história do 

Poder Legislativo”; 

- termos que indicam modalização: O deputado João Evangelista, cuja 

promissora carreira política foi interrompida por uma dessas fatalidades 

que a condição humana não consegue explicar, ocupou, 

incontestavelmente, a história oficial de seu Estado e de seu país; 

Então, nos comícios, é sabido como o seu verbo tomava as mágicas 

entonações dos inspiradores doutrinadores; foi sem dúvida o geral 

sentimento, que por semelhante occasião, manifestou a população desta 

cidade que ainda sente a dolorosa impressão de uma tal perda. 

 

Em relação à constituição do léxico, diferentemente dos epitáfios, nos 

obituários analisados, os itens nocionais ocupam a maior parte da lista dos 

itens lexicais (administrador, estadista, prefeito, governador, político, 

parlamentar, passagem, sentimento, consternação, oposição etc). Quanto aos 

itens gramaticais, os de maior frequência, e significativos para a caracterização 

dos obituários, são os verbos.  

Analisando as significações construídas nos textos selecionados para 

esta análise, utilizando neste caso os processos do sistema de transitividade, a 

contagem da ocorrência desses processos revela que cerca de 61,56% são 

materiais; 20,78% relacionais; 8, 62% mentais; 2, 35% comportamentais; 

4,70% verbais e 1,96% existenciais. Da mesma forma que os epitáfios, mais da 

metade (61,56%) do total das significações criadas pelos produtores dos textos 

dos obituários de políticos, na construção do discurso exortativo dos atores 

simbolizados, representa ações de quem é objeto do discurso. Entretanto, 

distintamente das inscrições lapidares, os processos relacionais (20, 78%) 

ocorrem com maior frequência, o que implica uma maior caracterização dos 

atributos e da construção discursiva de identidades dos atores representados.  

Dentro da totalidade dos processos materiais 4,8% estão relacionados 

ao acontecimento morte (falecer, morrer, expirar) e 95, 2%, à diversidade de 
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ações realizadas em vida por quem estar sendo representado (enfrentar, 

iniciar, fazer, dirigir, exercer, eleger, reeleger, destronar etc). Esse dado revela 

que esse gênero fúnebre está muito mais ligado à vida, ao agir e à importância 

social do representado, do que à expressão do luto. Outro aspecto identificado 

pela análise dos processos de transitividade e que materializa a intensificação 

de certos papéis de determinados atores sociais diz respeito à alta frequência 

de processos relacionais. O uso do verbo SER na construção discursiva da 

representação de políticos representa 71, 15% da totalidade dos verbos 

indicativos de algum atributo, conforme destacamos nos exemplos a seguir: 

 

“ (Foi) um dos maiores homens públicos da história recente do Maranhão. Corajoso, correto, leal, determinado e 
com qualidades para exercer qualquer cargo nesse Estado”. 
“O exemplo quase sempre é mais forte que a mensagem, e João Evangelista era dedicado e ativo.” 
“[...] seria hoje um dos nomes mais cotados para cargos majoritários na renovação política maranhense [...]. 
“Jackson Kepler Lago era o filho primogênito de José Ribamar de Carvalho Lago e de Neusa Garcês Lago.” 
“[...] foi secretário municipal de Saúde da Prefeitura de São Luís, na gestão de Epitácio Cafeteira.” 
“[...] foi pioneiro na realização de cirurgia torácica no sistema de saúde pública do Maranhão [...].” 
“[...] foi secretário de Estado de Saúde no governo de Epitácio Cafeteira.” 
 “[...] foi três vezes prefeito de São Luís (de 1989 a 1992, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2002). 
“Ribamar Fiquene, cujo velório foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, no Cohafuma, foi 
governador do Maranhão [...].” 
“José de Ribamar Fiquene foi, também, promotor, juiz de direito e professor, fundador e reitor da antiga 
Federação das Escolas Superiores do Maranhão (Fesm), hoje Universidade Estadual do Maranhão (Uema).” 
 
 [...] foi também o primeiro governo verdadeiramente republicano [...]. 

 
Quadro 16 - O uso do verbo SER como indicativo de atributo 

 
Esse resultado do processo de transitividades ratifica o propósito retórico 

dos obituários que não é consolar os mais próximos ao falecido nem manter 

um sentido de continuidade ou perpetuação em bface de uma perda, mas 

atribuir ao falecido uma identidade e valor social, por meio da intensificação 

dos mais variados papéis desempenhados no grupo social em que se insere o 

morto, de acordo com Bawashi (2000, p. 356), celebrando o valor do cidadão 

como indivíduo. Ou seja, apresenta-se como “uma certa identidade pública do 

falecido”.  Como gênero retórico, o obituário, segundo Bawashi (2000, p. 356), 

“constitui a morte como uma exigência que nos solicita reafirmar, usando a 

ocasião da morte de alguém, o valor público desse indivíduo [...] de cuja vida é 

falada em termos das instituições públicas nas quais participou”.  



 196

Contudo, essa construção discursiva identitária é marcada pela 

ideologia, pela voz do jornal que faz as escolhas linguístico-discursivas ligadas 

à representação dessa identidade, como identificamos nos obituários do ex-

governador Jackson Lago. No jornal O Estado do Maranhão, pertencente ao 

grupo Sarney, de quem foi seu adversário político por toda a vida, as ações 

enfatizadas na representação identitária do ex-governador dizem respeito 

principalmente ao fato de que ele foi cassado do mandato de governador após 

“cometer irregularidades eleitorais como abuso de poder e compra de votos”, 

acusado pela campanha da candidata adversária (Roseana Sarney). No Jornal 

Pequeno, que faz oposição principalmente ao grupo Sarney, a cassação, 

apesar de mencionada, não é destacada como outros fatos importantes na 

carreira política do ex-governador e outras características pessoais. 

 
3.2.5 O memorial virtual: a intensificação da expressão de luto 

 

Como já relatamos, o memorial virtual apresenta-se como uma prática 

fúnebre ligada, inicialmente, à exaltação de celebridades mortas dos mais 

variados campos de ação, mas que também tem sido utilizado por atores 

sociais dos mais variados segmentos da realidade social como forma de 

lembrança de seus entes falecidos.  

Especulamos que este gênero configura-se como uma nova prática 

textual fúnebre, oriunda da tecnologia digital de informações, em cujo processo 

de produção são agregadas outras possibilidades de interação pela 

disponibilidade dos múltiplos sistemas semióticos que integram o mundo da 

internet. Miller (2009, p. 62), ao explicar o surgimento de novos gêneros 

textuais a partir do fenômeno social da recorrência, ressalta que “um novo tipo 

genérico é formado a partir de tipificações já existentes quando elas não são 

adequadas para determinar uma nova situação.” Esta explicação faz-se 

necessária visto que um memorial virtual, em sua constituição, mantém uma 

relação intergenérica com outras práticas textuais ligadas aos gêneros mais 

tradicionais do discurso sobre a morte e os mortos, tais como: o epitáfio, o 

obituário e as condolências. 

Em uma abordagem que perspectiva as mudanças e transformações 

dos gêneros fúnebres, esta autora, seguindo o postulado de Miller (2009), 
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concorda que “os gêneros devem permitir a incorporação de novidades, a 

acomodação de restrições modificadas, o ajuste de ideologia, que 

eventualmente conduz a uma redefinição do decoro e à imposição de uma 

nova ideologia”. A virtualização das práticas fúnebres, principalmente as que se 

referem à conservação, perpetuação da memória de um ente querido, no 

mundo da web, surge com uma interferência da ideologia da cultura 

digital/eletrônica, oriunda do fenômeno da globalização e do desenvolvimento 

das tecnologias da informação.  

Thompson (1990), ao analisar o impacto causado pelo desenvolvimento 

dos meios de comunicação de massa, argumenta que isso afetou 

consideravelmente os modos de ação e interação social, o que trouxe como 

consequência a “reconstituição dos limites entre vida pública e privada”.  

Em uma interação mediada por meios de comunicação da tecnologia 

digital, por exemplo, baseando-nos no que Thompson (1990, p. 316) já havia 

observado acerca da interferência dos meios de comunicação de massa, 

ratificamos que a publicidade (visibilidade) dos acontecimentos ou indivíduos 

nas esferas públicas e privadas não está mais diretamente ligada com a 

partilha de um contexto de situação comum aos participantes. Isso implica que 

um acontecimento social privado pode adquirir uma nova natureza pelo fato de 

ser transmitido por uma mídia eletrônica.  

Em relação às práticas textuais ligadas ao discurso fúnebre familiar 

opera-se uma mudança dos gêneros produzidos se considerarmos a restrição 

pertencente quanto à produção e à audiência, que se desfaz, ampliando-se 

para uma pluralidade de indivíduos que antes não estavam inseridos no 

mesmo contexto motor dessas práticas sociais.    

A cultura digital ao criar uma ideologia da superexposição das pessoas, 

do supercompartilhamento de sentimentos e ações favoreceu o aparecimento 

de novos modos de interação social. Em meio a esse kairós cultural é que as 

práticas fúnebres se transformam, incorporando outros sistemas semióticos, e 

se (re)criam, em uma relação intertextual e interdiscursiva, ao se mesclarem 

com outros textos e discursos. 
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3.2.6 As práticas fúnebres no ambiente virtual  
 

Um memorial, de um modo geral, é um texto que relata, narra fatos 

memoráveis referentes a alguém, a um povo, a uma nação. Nesse processo de 

rememorar, extraídos das experiências da vida, quem é responsável por essa 

produção textual seleciona aqueles acontecimentos e características que 

considera de maior relevância na trajetória da pessoa a quem homenageia. Por 

seu caráter exortativo, laudatório, o memorial é uma prática comum no contexto 

fúnebre.  

Concebemos o memorial como gênero textual, entretanto não 

consideramos os sítios em si intitulados de memoriais como gêneros textuais. 

Marcuschi, ao analisar os gêneros emergentes no meio virtual, ressalta (2005, 

p. 25-26) que:  

 
[...] não vamos tratar como gênero a homepage (portal, sítio, página), 
já que ela não passa de um ambiente específico para localizar uma 
série de informações, operando como suporte e caracterizando-se 
cada vez mais como serviço eletrônico. Ao meu ver, uma homepage 
seria um catálogo ou uma vitrine pessoal ou institucional.  (grifo do 
autor). 

 

Os sítios de relacionamentos como Facebook e Orkut, duas das maiores 

redes sociais, têm como objetivo ajudar as pessoas a encontrar pessoas e 

manter relacionamentos. Os usuários do Orkut, por exemplo, cadastram-se e 

registram um perfil que contém desde informações básicas de acesso 

(obrigatórias) como informações secundárias (opcionais). Cada usuário no 

Orkut tem um perfil próprio que é dividido em três partes: social, profissional, 

pessoal. Qualquer pessoa pode ter acesso ao perfil do usuário. Contudo, 

identificamos, nesse ambiente, uma atitude das comunidades virtuais em 

relação aos usuários que já faleceram. Páginas com perfis dessas pessoas 

continuam sendo acessadas por meio dos recados em que manifestam apoio à 

família, expressam o sentimento de saudade, o impacto causado pela perda de 

alguém querido etc. Em alguns casos, criam perfis para pessoas já falecidas 

cuja morte gerou grande repercussão e comoção nacional. 

Em 2009, o Facebook decidiu transformar a página de usuários mortos 

em um local de tributo póstumo. Para isso o sítio dá as orientações quanto aos 
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procedimentos cabíveis. Algum membro da família deve informar ao sítio o 

falecimento do dono do perfil, por meio de um formulário disponibilizado na 

rede, anexando provas como o atestado de óbito, artigos ou notícias impressos 

que citem a morte da pessoa. De acordo com um texto publicado no blog oficial 

do site a ideia do perfil-memória é que a página se torne um espaço virtual para 

que os amigos retomem e compartilhem as boas lembranças de um amigo que 

morreu. Assim que o site recebe essa informação, não exibe mais recursos 

como "Status" (permite aos usuários informar a seus amigos e a membros seu 

paradeiro atual e suas ações), contatos e e-mail do usuário. A página ficará 

invisível para os usuários de um modo geral, pois receberá uma classificação 

de segurança diferenciada e apenas a rede de contatos conseguirá encontrá-lo 

no sistema de pesquisa e poderá acessar o perfil.  

Os memoriais póstumos virtuais em sítios de serviços mortuários 

revelam-se como gêneros não apenas ligados a um tipo de atividade ligada ao 

comércio da morte, como foram os anúncios, os santinhos entre outros textos 

já citados neste estudo, mas também é uma prática mortuária ligada à família 

com o propósito de integrar o morto a sua nova condição e posição social.  Ao 

assumirmos, então, a noção de gênero como um fenômeno social, histórico, 

cultural, ideológico, concordamos que todo gênero: 

 

(i) é usado para agir em uma situação social específica (os 

memoriais póstumos – virtuais ou não – agem como uma forma 

de materialização da memória de uma pessoa falecida); 

(ii)  responde a essa situação social (relacionando essa assertiva ao 

nosso caso, podemos dizer que a criação de um memorial 

póstumo na esfera digital não apenas funciona como uma 

resposta à uma exigência social que uma morte produz, mas 

também como uma exigência social das contínuas 

transformações dos meios de interações sociais mediadas ou 

não. É essa necessidade que oferece o propósito retórico para 

quem atua/age no contexto fúnebre); 

(iii) ocorre e responde ao que Devit (2004, p. 31) chama de um 

“macro nível – um contexto mais amplo do que a situação 

imediata, ou seja, a cultura, que influencia na escolha dos 
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gêneros, quando, como, por quem são usados.” (o memorial 

póstumo é um produto da cultura mortuária, exprime crenças, 

costumes e modelos ligados a esse modo de agir); 

(iv) desenvolve-se, transforma-se, “deriva-se mais do contexto de 

gêneros (previamente relacionados a alguns) do que do contexto 

de situação” (DEVIT, 2004, p. 99) – (o memorial póstumo mescla 

vários gêneros das práticas fúnebres: obituário, epitáfio, santinho 

ou lembrança do morto), além de agregar outros sistemas 

semióticos, transformando a interatividade nesse gênero). 

 

O memorial virtual mescla práticas textuais que pertencem a uma 

tradição discursiva fúnebre (epitáfio, obituário, livro de condolências) e integra 

outras semioses (imagem, som, cor). A seguir apresentamos alguns dos ícones 

associados ao recurso linguístico para a construção de partes do gênero e que 

integram a estrutura composicional de um memorial: 

 

Figura 09 - Ícones do memorial virtual, disponibilizados no sítio Memorial vivo. 

 

Há outros ícones, como velas, flores e coração, que também são 

utilizados para reforçar a representação de eventos ligados à vida do morto ou 

sentimentos de quem presta homenagens, como os que selecionamos no 

exemplo 77: 
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HOMENAGENS DE VISITANTES PARA ADILSON ALBI VIEIRA 
Homenagem de: Sheila Albi Vieira 

13/12/2009 às 22:58:09

 Titulo: É o seu aniversário!!!!!!!!!!!!!!!! 

HOJE É O SEU ANIVERSÁRIO!!!! AQUI DEIXÁVAMOS DE TER A MESMA IDADE, VOCÊ PASSAVA A FRENTE 
NOVAMENTE. RIMOS MUITO COM ISSO. COMO EM TODOS OS ANOS EM QUE CAMINHAMOS JUNTOS POR 
AQUI, TRAGO O MEU BEIJOS, MAS DESTA VEZ CHEIA DE SAUDADES... OBRIGADA POR TER PASSADO ESSES 
40 ANOS COMIGO!!!!!!!!!! 

Homenagem de: Sheila Albi Vieira 

1/12/2009 às 11:54:44

 Titulo: SAUDADE ETERNA DE VOCÊ 

Por mais que o tempo passe e que a vida por aqui continue, vou seguindo na esperança de que um dia você 
entre porta a dentro de nossa casa e, como sempre, me dê um susto com a sua delicadeza. Não me acostumo 
a pensar que isso não irá mais acontecer!!! Você está fazendo uma falta na minha vida e na vida dos meus 
filhos que ninguém imagina!!! Nunca estive tão sozinha... nunca havia sentido solidão até então... mas sei que 
você está bem, esse mundo aqui não te merecia... Missão cumprida meu irmão!! Esteja com DEUS e continue 
sempre ao meu lado!!!! 

Homenagem de: Sheila Albi Vieira 

8/3/2009 às 00:18:34

 Titulo: ADILSINHO...MEU IRMÃO, MINHA VIDA 

Eu preciso te falar, Te encontrar de qualquer jeito... Pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. 
Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia... Eu preciso te 
tcar e outra vez te ver sorrindo, te encontrar num sonho lindo...Já não dá mais pra viver um sentimento sem 
sentido, eu preciso descobrir a emoção de estar contigo... ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um 
dia de domingo. 

Ex. 77: Memorial virtual de Adilson Albi Vieira. 
Fonte: http://www.memorialvivo.com.br/homenagensPremium 

 

Essa combinação, em uma análise preliminar, distingue-se das demais, 

pois, oferece, como é próprio dos gêneros surgidos nesse ambiente, uma 

atualização de informações. Ao produtor e àqueles que se inserem no processo 

interativo é permitido manifestar, a qualquer momento, as impressões, os 

sentimentos acerca do impacto provocado pela morte de um ente querido. Ao 

(re)criarem as práticas textuais fúnebres num processo de virtualização37,  

esses agentes, por meio do conjunto de sistemas semióticos que integram o 

ambiente virtual deslocam o evento morte e algumas de suas práticas sociais 

para uma esfera em que a relação espaço-tempo se torna contingente.  

                                                 
37 Adotamos aqui a noção de virtualização proposta por Lévy (1996: pp. 17-18). Para o autor, 
“virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma realidade num conjunto de possíveis), 
mas uma mutação de identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto 
considerado.” Explica ainda que o ato de virtualizar qualquer entidade “consiste em descobrir uma 
questão geral à qual ela se relaciona, em fazer mutar a entidade nessa interrogação e em redefinir a 
atualidade de partida como resposta a uma questão particular.”   
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Quanto à origem do gênero, não conseguimos precisar exatamente o 

momento do surgimento desses memoriais. Entretanto, como a maior parte das 

práticas do ambiente virtual explodiu na década de 1990 e também 

considerando a informação sobre o ano de fundação de um dos mais antigos 

sites desses gêneros (a saber, 1996), acreditamos, por essas razões, ser esse 

o período mais provável dessa prática na web. Segundo os criadores do site 

www.virtual-memorials.com (ver Figura 10), o primeiro memorial virtual foi 

criado em 22 de outubro de 1997, feito para homenagear o norte-americano 

Robert Lee Peace (January 9 1917 – September 8 1987).  

 

Figura 10 - Página do website memorial virtual, fundado em 1996. 
Fonte: http//www.virtual memorials.com 
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Figura 11 - Memorial virtual de Robert Lee Peace. 
Fonte: http//www.virtual memorials.com 

 

Se a morte é uma realidade material e social em nosso mundo, exigindo 

variadas e frequentes reações culturalmente idiossincráticas, como assevera 

Bawarshi (2000), concordamos com esse linguista e apoiamo-nos em seus 

postulados ao ratificar que esse evento deve ser tratado como uma “semiótica 

social ligeiramente diferente em cada uma das várias respostas semânticas e 

lexicogramáticas” dadas ao momento final da condição humana. Propomos, 

assim, que o memorial virtual representa também uma resposta semântica e 

lexicogramatical que surge, ainda que timidamente em meio às atitudes diante 

da morte e dos mortos, como um gênero textual. Apresenta-se como uma das 

práticas sociais na qual um indivíduo também reconhece, experiência e 

responde à morte. Como uma das “respostas para a morte”, o memorial virtual 

preenche uma necessidade social particular dos indivíduos que vivenciam esse 

tipo de situação em meio ao avanço das tecnologias e suas consequências (a 

superexposição do sentimento de luto), como ilustramos no trecho retirado do 

exemplo 77. 
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 Titulo: SAUDADE ETERNA DE VOCÊ 
Por mais que o tempo passe e que a vida por aqui continue, vou seguindo na 
esperança de que um dia você entre porta a dentro de nossa casa e, como 
sempre, me dê um susto com a sua delicadeza. Não me acostumo a pensar 
que isso não irá mais acontecer!!! Você está fazendo uma falta na minha vida 
e na vida dos meus filhos que ninguém imagina!!! Nunca estive tão sozinha... 
nunca havia sentido solidão até então... mas sei que você está bem, esse 
mundo aqui não te merecia... Missão cumprida meu irmão!! Esteja com DEUS 
e continue sempre ao meu lado!!!! 
Homenagem de: Sheila Albi Vieira 

8/3/2009 às 00:18:34 
Trecho do exemplo 77 Memorial virtual de Adilson Albi Vieira. 
Fonte: http://www.memorialvivo.com.br/homenagensPremium 

 

A repetição do ponto de exclamação e as reticências são recursos 

semióticos que expressam a intensidade do sentimento diante da perda de um 

ente querido, além da combinação do uso da 1ª e 2ª pessoas do singular ou 1ª 

do plural, distintamente de outros gêneros fúnebres como epitáfios e obituário 

cuja preferência recai no uso da 3ª pessoa do singular, e da imagem da flor. 

Na caracterização do memorial como gênero em termos semióticos, 

consideramos, nesta análise, as seguintes categorias: conteúdo, traços 

sintáticos ou formais e valor pragmático como ação social. 

O conteúdo mais recorrente nos memoriais é a exaltação do morto (no 

caso dos memoriais de celebridades) ou a (não) aceitação da morte. Os 

criadores dos sites que foram pesquisados enfatizam que um memorial on-line 

(como também são chamados) ajuda a lidar com o luto e também fornece “um 

lugar para visitar seu ente querido a qualquer hora do dia ou noite e de 

qualquer lugar no mundo (www.friendsatrest.com)”. A escrita, no memorial, 

transforma-se em uma estratégia de enfrentamento do luto. Foucault (1988, p. 

27) apud Miller (2009, p. 79) constatou que “cuidar do self na (e por meio da)  

escrita é uma das mais antigas tradições ocidentais.”  

Quanto ao constructo argumentativo, alguns dos topoi usados na 

representação da intensificação do sentimento de luto são: 

 

a) Topos da saudade: 
“Por mais que o tempo passe e que a vida por aqui continue, vou seguindo na esperança de que um 

dia você entre porta a dentro de nossa casa e, como sempre, me dê um susto com a sua delicadeza. 

Não me acostumo a pensar que isso não irá mais acontecer!!! Você está fazendo uma falta na minha 
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vida e na vida dos meus filhos que ninguém imagina!!! Nunca estive tão sozinha... nunca havia sentido 

solidão até então... mas sei que você está bem, esse mundo aqui não te merecia... Missão cumprida 

meu irmão!! Esteja com DEUS e continue sempre ao meu lado!!!!” (Memorial de A. A. V. In: 

www.memorialvivo.com.br).  

b) Topos do sofrimento: 
“Hoje faz um ano Coisa que não parece ser Faz um ano que você se foi Deixando muita gente 

sofrer (...)”. (Memorial de I. P. In: www.memorialvivo.com.br). 

c) Topos da fama: 
“A imagem vitoriosa deste brasileiro, considerado um dos maiores esportistas da história, é 

reconhecido nos quatros cantos do mundo, seja por seu talento excepcional e por sua 

determinação impressionante, ou por seu desempenho”. (Memorial de Ayrton Senna. In: 

www.memorialvivo.com.br). 
d) Topos da história: 
“A imagem vitoriosa deste brasileiro, considerado um dos maiores esportistas da história (...).” 
e) Topos da passagem para outra vida: 
“As pessoas não morrem apenas nascem pra sempre!” (Memorial de I. P. In: 

www.memorialvivo.com.br). 

 

Quanto aos aspectos formais, os sítios que oferecem o serviço sugerem 

um formato padronizado, entretanto os elementos que fazem parte da 

composição do memorial tais como: arquivos de dados, textos, arquivo de 

áudio ou outros sons, fotografias, vídeos ou outras imagens, links, são de 

responsabilidade do usuário dos serviços.  

Os memoriais on-line são muito frequentes na cultura norte-americana, 

apesar de já terem sido incluídos em outras culturas, como já identificamos na 

brasileira, na japonesa, na portuguesa entre outras. No Brasil, há apenas um 

sítio com o propósito de criar memoriais póstumos virtuais, o Memorial Vivo.  

A interatividade pode ser controlada pelo criador do memorial. Ele pode 

permitir o acesso apenas das pessoas de sua rede de contatos. Desta forma, 

dependendo do tipo de controle, ou a audiência está restrita ou ampliada para a 

pluralidade de pessoas da rede social que desejam compartilhar das homenagens 

feitas a uma pessoa falecida, seja ela uma celebridade ou não. Entretanto, os sites 

norte-americanos permitem o acesso a todos que desejam se solidarizar com o 

enlutado e reforça a importância de “assinar” o livro de condolências para se fazer 

o registro da visita ao memorial. Identificamos ainda nos sites memoriais norte-

americanos links para fórum de debates e discussões sobre o significado da morte 
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e dos efeitos do luto e a formação de comunidades com a finalidade de prestar 

apoio emocional, psicológico ao enlutado. 

As estratégias linguístico-discursivas de referenciação mais frequentes 

na construção discursiva das identidades sociais e do evento nos textos dos 

memoriais são a nomeação e a predicação. A primeira categoria analítica é a 

nomeação. Essa categoria de representação configura-se como uma estratégia 

linguístico-discursiva, cujo propósito relaciona-se com o modo como os atores 

sociais podem ser representados em termos de inclusão ou exclusão em um 

grupo. Van Leeuwen (2008, p. 40) explica que essa representação pode ser 

operacionalizada em termos da identidade única desses atores, ao ser 

nomeada, ou ainda em termos de identidades e funções que eles compartilham 

com outros, categorizada.  

Apesar do caráter extralinguístico do elemento representado pelo processo 

de referenciação, a existência desse componente só é possível 

sociodiscursivamente nos processos de interação social. Em uma relação dialética, 

o discurso não só constrói aquilo a que faz remissão como também constitui-se por 

essa construção. Na referenciação, os atores sociais realizam escolhas linguísticas 

significativas e operam, dessa forma, uma (re)construção da realidade e das 

identidades sociais a partir da forma como as nomeia ou categoriza.  

No campo da construção da referenciação, como já aludimos, os 

memoriais apresentam como estratégias mais adotadas as ativações por 

nomeação e predicação. Essas duas estratégias servem aos propósitos do 

enunciador do discurso que as utiliza como instrumento para a construção da 

representação do evento (forjada pelo discurso religioso) e suas circunstâncias, 

dos atores sociais, dos processos e ações ocorridos. Elas enfatizam o caráter 

exemplar da morte, em um interdiscurso midiático, que busca, pela troca de 

experiências com outras pessoas uma forma de superação do luto. Desse 

modo, tais estratégias aliam-se as características formais de outros gêneros do 

discurso fúnebre, como obituário, epitáfio, livro de condolências (mantidas em 

tradição universal discursiva), a outras oferecidas pelas ferramentas 

disponibilizadas nos memoriais websites para a construção do memorial 

póstumo virtual.  

A importância da referenciação relaciona-se com estas questões 

norteadoras da abordagem histórico-discursiva, a saber: Como os atores 



 207

sociais que participam da produção do discurso sobre a morte e os mortos 

nomeiam a si e aos outros, e ao evento morte?  

Expomos, no quadro 17, algumas dessas estratégias: 

 

ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS PROPÓSITO 
Nomeação Construção discursiva dos atores sociais 

 Nomes próprios: Zulmira Adamkosky 
Ferreira, Adriano Vinicius, Ingo etc. 

 Dêiticos e expressões fóricas: eu, 
você, te, mim, alguém, eles, nós, sua 
falta, jovem do bem, pessoa,. 

 Antropônimos profissionais:  
professora, soldado, empresário , 
jornalista etc 

 Antropônimos de família: mãe, avó, 
mamãe, pai, filho, esposo, esposa, 
irmã, irmão, filha, sobrinhos, tia, titia 
etc. 

 Coletivos: corpo de fuzileiros navais, 
exército brasileiro etc. 

Construção discursiva vida/morte: 
 Concreto: lugar, caminho, estrada, 

outro lado do caminho, história, terra, 
céus, céu, fio, hora etc; 

 Abstrato: perda, culpa, silêncio, 
adeus, viagem, distância, final, última 
vez, viver, morte, vida, paraíso, 
palavra triste, símbolo de adeus, 
morada de Deus, morada eterna, 
partida, fim, falta, etc. 

Construção discursiva de processos e ações: 
 Mental: pensamento, felicidade, 

saudade, amor, sonho, compreensão, 
tristeza, dor, medo, sofrimento etc. 

 Verbal: viajar, passar para o outro 
lado, viver em outro mundo, partir, 
minha hora chegar, um dia nos 
encontraremos, descanse em paz 
etc. 

Predicação Caracterização e qualificação discursiva da 
morte, dos atores e das ações envolvidos 
nesse evento (representação positiva ou 
negativa) 

 Atores sociais: companheiro, grande 
amigo, pessoa super, mãe dedicada, 
exemplar, bode cheiroso, cabeção, 
batalhador e grande soldado, 
aventureiro, respeitado, admirado 
etc. 

 Evento: pior, mau, triste, rápida etc. 

Quadro 17 – Estratégias discursivas e propósitos utilizados na construção do gênero memorial 
virtual. 
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A construção discursiva do evento e dos atores sociais representados 

diz respeito apenas aos memoriais de pessoas anônimas, não aqueles 

pertencentes a celebridades, uma vez que não fazem parte de nosso corpus. 

Outra característica dos memoriais virtuais diz respeito à ação social 

tipificada que essa prática realiza.  Os memoriais funcionam como uma forma 

de expor emoções, crenças para a superação do luto por intermédio de um 

processo de autoesclarecimento e de autoexpressão sobre o significado da 

morte de uma pessoa querida e sobre os efeitos que essa morte provoca no 

cotidiano dos que sobrevivem.  Ao falar de suas experiências na vivência do 

luto, busca o consolo pela autoexpressão ou pela troca de experiências como 

identificamos por meio do foi postado no link fórum de discussão do sítio norte-

americano www.gonetoosoon.com: 
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Discussion:  
sudden death 
i lost my mum on the 6th jan 2010 she was 52 years old.she 
passed away suddenly no body realised she was poorly, it was a 
massive shock to us all i was only at her house at 8pm and by 
9.15pm she had gone.. i just wish i had gotten to tell her how i felt 
about her and say i proper goodbye,i know mum knows that i love 
her but i look back now and wish i had said it that evening.. has 
anybody else suffered a loss so suddenly and if so pls tell me how 
to get through it and is time a healer... miss you loads mum xxx 

 
Debbie Ashcroft 
Replies to this topic (page 1 of 1) 
page: 
  
1 
 
RE: sudden death 
Hey huni......The same thing happened to me on the 21st 
november 2007. My father died very suddenly at 9.15pm. Being a 
daddy girls getting a phone call from his wife to tell me was 
probably the worst moment of my life. My life was awful for the 
months after it. I couldnt function , sleep anything.  
My heart aches for you hun but i can only tell you to take each day 
as it comes.. Smile when you feel like it and if you feel like lying in 
bed crying so hard it hurts do that to. The hurt never goes away but 
it does become a little less sore. Dont expect it now tho your mum 
is still very very fresh.  
I dont know if you believe but i started to read angel books and 
doing what they suggested, whether its tue or not i got comfort from 
it. You could maybe give that a wee try. 
I could give you my private email if you wish and we could keep in 
touch. 
take care lovely 
jeanette mcsorley xxxxxx 

 
Figura 12 - Fórum para discussão nos memoriais norte-americanos 
Fonte: http//www.gonetoosoon.com 
 

Nesse fórum de discussão do sítio americano, o tema escolhido é “Morte 

repentina”. Debbie e Jeanette trocam experiências sobre a perda repentina de 

um dos pais: 

 
i lost my mum on the 6th jan 2010 she was 52 years old.she passed away suddenly (Eu 

perdi minha mãe em 6 de janeiro de 2012 ela tinha 52 anos de idade ela partiu repentinamente 
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[...] foi um choque enorme para todos nós [...] (Debbie Ashcroft). Hey huni......The same thing 

happened to me on the 21st november 2007. My father died very suddenly at 9.15pm [...] My 

heart aches for you hun but i can only tell you to take each day as it comes (Ei, querida ... A 

mesma coisa aconteceu comigo em 21 de novembro de 2007. Meu pai morreu muito 

repentinamente às 9 e 15 da noite [...] Meu coração dói por você, querida, mas eu só posso 

dizer a você que tome cada dia com ele vier.). 

 

A maior parte dos memorialistas encontra na prática de realizar os 

tributos, as homenagens póstumas nos memoriais on-line um modo de 

enfrentamento do medo da morte, de superar a saudade com o apoio, a 

qualquer tempo e lugar (sincronicidade e interconexão), de qualquer pessoa 

que se disponibilizar, no ambiente virtual, a solidarizar-se. 

Após a consideração desses aspectos, podemos afirmar que o memorial 

virtual sinaliza para uma intensificação da exposição dos sentimentos e das 

atitudes diante da morte e dos mortos e para uma forma de enfrentamento do 

luto, ou seja, a ruptura da interdição do luto por intermédio da superexposição e 

da autoexpressão nas homenagens e tributos póstumos nessa esfera midiática 

como modo de superação.  

.  
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 CONCLUSÃO  
 
 

Quando iniciamos as investidas para a realização deste estudo, 

esboçamos algumas questões cujas respostas procurávamos encontrar: Qual o 

kairós cultural no qual os gêneros fúnebres escritos surgem e desenvolvem 

poder retórico? Quais são os papéis e as interações mediadas através dos 

gêneros fúnebres pela sociedade de prestígio? O que motiva à classe de maior 

prestígio social a elaborar um conjunto maior de gêneros fúnebres? Qual o 

trabalho retórico que esse conjunto de gêneros fúnebres executa e para quem? 

Como os gêneros fúnebres executam esse trabalho? Que características 

tornam os gêneros reconhecíveis e funcionais? Como a representação positiva, 

forjada pela ideologia do discurso religioso, serve de discurso 

legitimante/legitimador das posições sociais dominantes/dominadas? Como as 

novas tecnologias têm influenciado as possíveis transformações dos gêneros 

fúnebres? 

Partimos do pressuposto que gêneros textuais ligados ao discurso 

epidítico, suas motivações, seus usos, suas ideologias e suas transformações 

textuais e discursivas atuam como práticas intensificadoras de papéis sociais 

ligados a classes de prestígio econômico, político e cultural ou ainda como 

formas de superexposição do sentimento de luto.  

A elucidação das questões revelou-se à medida que buscávamos vias 

possíveis por meio do instrumental teórico-metodológico. Assim, procedemos à 

análise que permitiu algumas conclusões. 

No Brasil, o kairós cultural no qual os gêneros fúnebres escritos 

desenvolvem poder retórico dá-se no período oitocentista. Ou seja, o triunfo e a 

transformação do capitalismo, na forma historicamente específica de sociedade 

burguesa, fizeram surgir novas práticas mortuárias a serviço da ideologia da 

igreja católica. Nesse momento, dá-se uma intensificação do discurso da igreja 

quanto ao caráter exemplar da morte, à gestão dos bens de salvação e 

emergem gêneros fúnebres ligados à esfera jornalística como notas de 

falecimento, obituários, publicação de agradecimento dos enlutados pela 

solidariedade recebida, convites de missas, notas de pesar, além daqueles já 
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existentes como os epitáfios. No esforço em tornar a morte dos atores sociais 

ligados ás classes de poder econômico um importante acontecimento social e 

evidenciar o papel do morto e da família, vários gêneros textuais eram 

produzidos e difundidos pela igreja e pelas outras instituições as quais 

pertenciam o morto.  

No sistema de gêneros que organiza as atividades relacionadas às 

práticas mortuárias, os epitáfios e os obituários são formas textuais e 

discursivas intensificadoras da significação da morte para os sobreviventes, de 

atores e seus papéis sociais e da expressão do luto, do sentimento de perda. 

Vários são os atores sociais representados nos epitáfios: professores, políticos, 

desembargadores, ex-combatentes de guerra, pintores, freiras, militares de 

todas as patentes, comerciantes, membros da nobreza etc. Contudo, dentre os 

epitáfios analisados em nosso estudo, essa intensificação revelou-se de uma 

forma mais elaborada naqueles de membros das classes eclesiásticas (em 

nosso caso, dos primeiros bispos do Maranhão).  

Em outros epitáfios, apesar da limitação textual, postulamos que as 

escolhas das formas nominais, operacionalizadas pelo recurso linguístico 

reforçam o papel social em vida desses atores: Aqui jazem os ossos e as 

cinzas das Irmãs Santa Dorothea, esposas celestiais que vos esperam; Aqui 

jazem os restos mortaes de D. Mariana de Jesus Ribeiro, Mãi do Coronel 
Antonio Mariano Franco de Sá Júnior; Este mausoléu encerra os restos 

mortaes do Tenente Coronel Joaquim Mariano Franco de Sá; Antonio João 

D’Azevedo, Marido de D. Anna Eudoxia M. D. Azevedo; Aqui repousam os 

restos mortaes do Doutor Antonio Xavier de Carvalho; Baroneza de São 
Bento; Desembargador Manoel Lopes da Cunha Governador do Maranhão; 
Aqui Jaz o Imortal Prof. José de Ribamar Caldeira; W. H. Evans United 
States Consul at Maranham; Drº Benedito Pereira Leite, Governador do 
Estado Maranhão Deputado Senador etc. 

Os epitáfios analisados demonstram uma ênfase maior à manifestação, 

à expressão do sentimento de perda, de luto e, principalmente, do impacto da 

morte nos vivos. Esse uso também se manifesta quando o epitáfio desloca-se 

para a esfera literária como uma forma também de expressão de dor pela 

perda de um ente querido ou para representar ficcionalmente a morte. As 

inscrições tumulares, referentes ao final da década de 1990 e início do século 
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XXI, refletem a propagação da doutrina espírita por meio do crescente número 

de cartas psicografadas e apresentam-se muito mais como estratégia de 

conformação para os vivos, de superação do luto e aceitação da morte como a 

continuação da vida em outro plano do que uma forma de intensificação de 

papéis sociais. O uso da expressão Aqui jaz como forma dêitica que localiza o 

ator social morto em seu novo lugar, assim como situa o local da enunciação 

do discurso, mostrou-se não ser mais tão frequente nas lápides do final do 

século XX e início do XXI nos textos analisados.   

As estratégias de argumentação predominantes na construção 

discursiva da representação da morte e dos mortos nos epitáfios e 

obituários analisados são a nomeação e a predicação. Através dos 

esquemas de argumentação (topoi), os atores sociais responsáveis pela 

produção desses gêneros buscam validar a representação ligada ao habitus 

religioso de outros membros da sociedade por meio da exaltação de suas 

virtudes, qualidades e ações consideradas positivas para o modelo cristão. Em 

relação à representação do evento morte, na maioria das vezes é nomeada de 

forma a atender paradigma forjado pelo habitus religioso.  

Quanto à nomeação, notamos que, nos textos dos epitáfios e obituários, 

tem um papel preponderante na intensificação da representação de papéis 

ligados a classes como às eclesiásticas e às de políticos. A alta frequência do 

uso dessa estratégia serviu de base para a construção dos papéis e 

identidades sociais projetadas nesses textos, assim como da representação do 

significado da morte dessas pessoas para os grupos em que se inserem.  

As estratégias de predicação contribuem também para essa 

intensificação, pois carregam em si uma carga avaliativa positiva quanto aos 

papéis sociais desempenhados em vida por esses atores sociais e uma 

negativa em relação à repercussão da morte desses atores.  A forma mais 

recorrente de predicação é a atribuição avaliativa de aspectos positivos desses 

atores. Na morte, essa atribuição avaliativa positiva na representação de 

políticos, no caso do discurso da mídia jornalística, por exemplo, ratifica 

características ligadas ao ethos político que se quer intensificar tais como: 

probidade, honestidade, integridade, popularidade etc, assim como do 

significado da morte desses atores como ‘perda irreparável’ para a política do 
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Estado ou da nação. Todas essas características reforçam a identidade pública 

de uma figura política e ajudam a legitimá-la também na morte.   

No que diz respeito às estratégias de argumentação dos gêneros 

fúnebres cujo propósito é de integração, de rememoração e/ou de expressão 

de luto, os elementos de virtudes e amplificação de ações e/ou sentimentos 

são os que necessariamente tornam-se mais úteis e fundamentam todo o 

constructo argumentativo. Os topoi da virtuosidade, do sacrifício pessoal, da 

dedicação, da santidade, da magnanimidade, do cumprimento do dever, da 

história, do sucesso etc são usados para validar a representação positiva dos 

atores sociais. Com isso, podemos alegar que o discurso sobre a morte de 

atores de certas classes de prestígio social também serve de mote para 

legitimar e fixar papéis e comportamentos sociais. 

A análise dos epitáfios eclesiásticos e dos obituários de políticos 

evidenciou que a alta frequência de processos materiais e relacionais enfatiza 

a caracterização dos atributos e da construção discursiva de identidades dos 

atores representados, por conseguinte, seu valor social o que atesta a validade 

de nossa hipótese quanto ao uso de gêneros fúnebres como uma forma 

também de reforço de certos papéis sociais.  

Apesar de concebermos o memorial virtual como uma prática textual 

intensificadora da expressão de luto e que funciona como resposta a exigência 

social que a morte produz influenciada pelas contínuas transformações dos 

meios de interações sociais mediadas ou não, não efetivamos uma análise 

mais aprofundada da prática desse gênero no Brasil, pois consideramos a 

amostra disponibilizada no sítio do Memorial Vivo ainda limitada. Ocorre uma 

frequência maior de exaltação da memória de algumas figuras públicas de 

grande importância nacional ou internacional em detrimento da rememoração 

de atores das camadas sociais mais populares. Reconhecemos que como 

prática social, o memorial virtual ainda não se tornou uma forma muito 

recorrente em nosso país. Acreditamos que, com a massificação das mídias 

computacionais no Brasil, outras formas de integração dos mortos e de 

superação e expressão do luto se consolidarão como práticas mortuárias 

recorrentes. 

Ao realizarmos nossa pesquisa, verificamos o quanto o estudo dos 

gêneros escritos produzidos para organizar nossas atividades em relação aos 



 215

variados eventos de nossa vida cotidiana carece de investigação mais 

aprofundada. No caso da morte, identificamos alguns sobre obituários e 

epitáfios, mas reconhecemos que há uma diversidade de gêneros ligados a 

esse evento que merecem ser estudados, como outros do campo de ação 

midiática (a nota de pesar, por exemplo); o próprio memorial virtual em outras 

culturas; os mementos; as declarações de óbito etc. Ou ainda, a oposição entre 

a representação social nos gêneros ligados ao nascimento e aqueles ligados a 

morte como formas intensificadoras de posições e identidades sociais.  

Sabemos que as transformações mais significativas em relação às 

práticas mortuárias são lentas. Mas, se consideramos a rapidez das 

transformações tecnológicas e outras contingências de ordem social, não 

podemos perder de vista as novas exigências que interferem na mudança de 

aspectos semióticos integrantes da composição genérica e necessários para a 

viabilização da ação realizada por um dado gênero, como vimos no caso da 

certidão de óbito.   
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