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INTRODUÇÃO: 

O tema a ser estudado, são as representações sobre a morte escritas nos 

necrológios dos jornais curitibanos, ou seja, os espaços reservados nos jornais para 

que familiares ou amigos expressassem os seus sentimentos com relação ao morto, ao 

ente querido. 

 Os jornais até agora analisados compreendem um período que vai de 1850 a 

1920, e os periódicos pesquisados foram: Diário do Paraná; Dezenove de Dezembro a 

Gazeta Paranaense e a revista Olho da Rua. 

 Mas, porque a escolha desse tema, para ser estudado? 

 Curitiba assim como várias outras cidades do Brasil, vinha de uma tradição de 

colonização católica, Como nos fala Evaristo Biscaia: “A população da nossa Capital 

(Curitiba), é na maioria, católica apostólica romana, e dedica especial devoção à 

Santíssima Virgem” (Biscaia, 1996, p. 57). A devoção a “Santíssima Virgem”, acredito 

ser um ponto bastante claro, vide o imaginário cristão (católico) que norteava a fé das 

pessoas nesse período. Porem uma questão deve ser feita referente essa afirmação de 

Biscaia, seria a população de Curitiba composta de católicos apostólicos romanos? 

Seria essa população “romanizada”? Ou o catolicismo praticado por essas pessoas, 

seria um catolicismo leigo com suas praticas especificas e devoções populares? 

Portanto acredito que ao analisar os necrológios dessa época, 1850 a 1920, podemos 

perceber o cotidiano do pensamento religioso do final do oitocentos.   E os necrológios 

dos jornais demonstravam de maneira bem clara essa ligação entre o pensamento 

religioso e a população curitibana, que estava inserida em sua maioria nesse 

imaginário religioso cristão católico. 

 Acredito que para exemplificar melhor essa devoção católica de uma grande 

parcela da população curitibana, será útil transcrever um parágrafo do livro de Ruy 

Christovam Wachowicz, que fala sobre a demolição da antiga matriz: 

... Foi enorme o alarido levantado pela população contra a demolição 
preconizada pelos engenheiros. Sentimentos e afetos ligavam inúmeras famílias 
curitibanas à sua matriz. Pais, avós ou bisavós haviam sido batizados e 
recebidos em matrimonio no seu interior. Seus antepassados haviam sido 
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enterrados no seu solo ou nas paredes da mesma. Havia na cidade algo de 
sagrado, de veneração, para com a velha matriz1 
 

 Portanto percebe-se a influencia do pensamento religioso na população 

curitibana, pensamento esse que poderá ser verificado nos necrológios dos jornais, 

tanto nos que anunciam a morte de alguma pessoa quanto naqueles em que se 

convida para assistir uma missa em favor de algum falecido: “ A irmandade do SS. 

Coração de Jesus manda rezar uma missa, segunda –feira , 25 do corrente, ás 8 horas 

da manhã, na Cathedral por alma do seu irmão Dr. José Alfredo do Oliveira, fallecido 

na Bahia. Curityba, 22 de janeiro de 1897”2. 

 Outro fato interessante a se perceber é a presença das irmandades que eram 

ligadas ou não a Igreja, e como uma boa parte da população era filiada à pelo menos 

uma dessas irmandades. No seu livro “A morte é uma festa”, João José Reis, já fala 

sobre as irmandades como sendo locais em que as pessoas, principalmente os negros 

poderiam exercitar a sua fé. Mas como diz o próprio Reis, essas irmandades não eram 

compostas apenas por negros, mas por brancos também que queriam assim obter 

todas as garantias de que chegariam aos céus. 

 Como se pode constatar por essas citações, Curitiba era assim uma cidade que 

se mantinha tradicional em seus costumes religiosos, e isso como já dito anteriormente, 

era verificável nas citações elegidas aos seus mortos, citações essas imbricadas do 

valor cristão de amor ao próximo.  

 Destarte esse é o contexto em que está inserido o objeto da pesquisa, um 

contexto em que o pensamento laico moderno ainda não tinha deitado raízes na 

sociedade curitibana, e que se pode notar nos espaços destinados nos jornais, no que 

diz respeito aos necrológios uma grande influência do imaginário romântico. 

O arcabouço teórico utilizado perpassa, pela discussão historiográfica inerente a 

escola dos Annales, mais precisamente a terceira geração que vem trabalhando com a 

questão de imaginário como analise de longa duração e também autores que discutem 

a historia cultural e seus ramos, como por exemplo as representações e práticas 

concernentes a temática da morte. 

Com relação a categoria de representação, para se analisar o objeto as 

proposições de Roger Chartier se mostram bastante válidas. Essa categoria de 

representação se mostra bastante adequada por ser tão presente nas elaborações de 

trabalhos pertencentes à história cultural, onde a história renuncia a descrição da 

                                                
1 Wachowicz, Ruy Christovam. As moradas da Senhora da Luz. Curitiba: Gráfica Vicentina Ltda, 1993, p. 24 e 25. 
2 Diário do Paraná, 24 de janeiro de 1897, nº 18 anno II, pg. 3. 
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totalidade geral e ao modelo braudelliano, que se tornou intimidador e passa então nas 

palavras de Chartier a: 

tentar decifrar de outro modo as sociedades, penetrando nos meandros das relações e 
das tensões que as constituem a partir de um ponto de entrada particular (um 
acontecimento importante ou obscuro, uma rede de práticas especificas), e considerando 
não haver prática ou estrutura que não seja produzida pelas representações 
contraditórias e em confronto, pelas quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao 
mundo que é o deles (Chartier, 1992 p. 177).  

 
Portanto vemos exemplificado neste fragmento de Roger Chartier, as novas 

preocupações da história, uma história que vai se preocupar com o cotidiano, uma 

história que se preocupa em analisar pequenos personagens e a partir deles vislumbrar 

as relações existentes em sociedade, deixando de lado assim as grandes explicações 

que não consideram os meandros existentes em uma dada comunidade. 

No capítulo representação do livro “A historia Cultural entre práticas e 

representações”, Chartier nos mostra como era dada essa questão da representação 

ao estudar as figuras funerárias deixadas em cima do caixão do morto, em cima da 

cova do morto, também, a presença que evocava estas figuras era tão forte que 

chegava a confundir as pessoas que acreditavam, que aquelas representações eram 

sim a presentificação da pessoa naquele local. As pessoas ao vislumbrarem aqueles 

bonecos (geralmente de cera), que representavam alguém quase sempre importante 

(um rei, por exemplo) viam nesta figura o seu rei e então se sentiam novamente 

participantes do mundo, que não perderam a sua identidade enquanto povo reunido em 

torno de uma figura. 

Esse mote da representação como sendo a presentificação do ausente pode ser 

aplicado ao se apreciar os textos nos jornais referentes à morte de uma pessoa 

estimada. Ela, a pessoa, não esta lá, mas os escritos sobre ela fazem com que os 

sujeitos que estão lendo aquela noticia sintam-se de alguma forma participantes 

daquele momento de dor com a família e os amigos do morto.  

Outro ponto importante ao se analisar os necrológios a partir dessa perspectiva, 

e ver que a história como já vem apregoando a escola de Annales desde Bloch e 

Febvre, vai se preocupar com a história dos indivíduos que compõem a sociedade, e 

não mais somente a história dos grandes vultos, mas sim uma história dos 

personagens que compõem o cotidiano. E ao se estudar os necrológios, vê-se que eles 

não são feitos apenas em homenagem aos grandes nomes de determinada época que 

vieram a falecer, mas também são feitos para as pessoas participantes do cotidiano da 

sociedade, que compartilham, como visto anteriormente do imaginário cristão, como 
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pode-se verificar nesse fragmento: “... O mundo que não conhece senão esses nomes 

tornados grandes pelas galas da vaidade, e que sobremaneira myope, raras vezes 

descobre a residência da virtude, de certo não pôde enxergar a nobreza e honradez de 

Andrade!” 3. 

 Por isso acredito ser de grande importância a analise do objeto a partir da 

representação, e da história do cotidiano, uma história cultural do social. 

Ao se estudar a morte tem-se dois grandes historiadores, Phillipe Ariès e Michel 

Vovelle, para eles, as atitudes diante da vida e da morte sofreram grandes oscilações 

no transcorrer da história. Para o primeiro, a morte é “dependente de motores mais 

secretos, mais subterrâneos, no limite do biológico e do cultural, ou seja, do 

inconsciente coletivo” (ARIÈS, 1977, p. 180). Além de admitir a importância do 

inconsciente coletivo, Vovelle tende a dar um peso maior para os costumes (1987, p. 

129). Estão incluídos, nesse caso, as doutrinas religiosas, as filosofias morais e 

políticas, os efeitos psicológicos tanto dos progressos científicos e técnicos como dos 

sistemas socioeconômicos. 

Pode-se dizer que eles seguem caminhos muito próximos e divergem quanto às 

interpretações. Vovelle, baseado na história das mentalidades, instiga a pesquisa sobre 

os vestígios que a morte deixa. Para ele, as fontes iconográficas e arqueológicas têm 

uma importância tão grande quanto o discurso formal. A história da morte é também 

uma “história de silêncios” (VOVELLE, 1987, p.130-131). 

Portanto é de vital importância a utilização desses dois autores para se fazer a 

análise do homem perante a morte, quais são as suas atitudes diante dela. 

Ao se fazer um obituário, os sobreviventes buscam uma morte cultural para os 

seus entes queridos, algo que faça com que o morto permaneça presente naquela 

comunidade de pessoas, que mesmo estando ausente a sua representação se faça 

presente, tanto faz se nas roupas que ele usava, nas palavras que ele falava e que 

agora são rememoradas, como no que os seus familiares ou amigos escrevem sobre 

ele após a sua morte.  

Então, quando esse indivíduo se transforma em morto, deixa marcas profundas 

no contexto social que o abrigava. Ele continua a participar intensamente da vida 

cotidiana de seus familiares ou amigos, em razão dos novos estatutos que adquiriu 

com a morte. O morto é geralmente transformado numa pessoa exemplar, o modelo a 

ser seguido pelas gerações futuras; seus pertences pessoais, fotos e lembranças 

                                                
3 O Dezenove de Dezembro, 27 de junho de 1855, anno II, nº 13, p. 3. 
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passam a ser resguardados; o túmulo perpétuo será visitado, ao menos no dia de 

Finados e embelezado com flores e velas; nas festas familiares, ele sempre será 

lembrado com saudades. Como nos fala mais um fragmento extraído de jornal: “... 

Falleceu hontem a gentil e interessante Rachel, estremecida filhinha do Dr. Júlio 

Theodorico Guimarães, conceituado negociante em Paranaguá. Aos dignos 

progenitores da mimosa Rachel enviamos as mais puras e sinceras condolências”.4  

Mas quem era a Rachel? Será que ela era gentil como o jornal nos relata? E os 

pais dela, realmente são pessoas dignas pertencentes à sociedade? Esse é um dos 

grandes poderes que a morte exerce sobre as pessoas, o poder de transformar 

indivíduos em exemplo a ser seguido pelas futuras gerações pertencentes ao mesmo 

nicho do falecido. Cria-se assim todo um imaginário concernente à morte e como essas 

pessoas se transformam a partir das representações que são feitas sobre elas. Como 

se fosse em um rito de passagem o individuo saí da esfera do profano e entra para a 

esfera do sagrado, a partir de toda uma construção que é feita sobre ele. 

Outro aspecto importante dos necrológios são os discursos construídos sobre o 

morto. Pode-se pensar aqui, segundo Bordieu (1999), uma construção da realidade, 

partindo do pressuposto de que a linguagem tem uma eficácia propriamente simbólica 

na constituição das representações da morte. A morte romântica, a morte publica, a 

morte cultural, todas essas formas de morte estão presentes nos obituários da segunda 

metade do século XIX ao começo do século XX. 

Com relação ao recorte temporal utilizado no trabalho, tem-se que foi nesse 

período que a igreja católica teve uma preocupação em romanizar o Brasil, tendo como 

um dos expoentes dessa romanização Dom Sebastião Leme. Líder do episcopado 

nacional, que nesse período, através dos seus trabalhos e escritos, tenta inserir o 

Brasil no processo de romanização, e também foi nesse período, especificamente em 

Curitiba que foi instituída a nova paróquia, no ano de 1893 na praça Tiradentes, e 

posteriormente a instauração da Cúria na capital paranaense. 

A igreja via que o catolicismo praticado no Brasil era um catolicismo leigo, de 

culto a santos não institucionalizados, rituais e devoções populares, geralmente 

conduzidos por irmandades e confrarias, como nos diz o professor Euclides Marchi 

(1998): “... Esses procedimentos refletem formas de se estabelecer um relacionamento 

com a divindade, com os santos e com as almas, criados fora da instituição, e 

constituem uma maneira de exteriorização da religiosidade. Um dos pontos relevantes 

                                                
4 Diário do Paraná, 14 de janeiro de 1897, nº 10 ano II, Curitiba – Pr, pg. 3. 
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a ser lembrado é o ritual da morte. Parentes e vizinhos faziam velório, rezas, 

purificação do corpo...”. 

Percebe-se então, segundo Euclides Marchi, que apesar de toda a estrutura 

montada para o processo de romanização, até o final da década de 1920, a igreja tinha 

atingido apenas parte da população católica. A grande maioria apesar de aceitar os 

cultos exógenos, continuou a cultuar seus santos, manteve seus ritos e devoções 

leigas, porem é bom lembrar que para legitimar esses rituais a Igreja enquanto 

instituição era utilizada pelos fieis, conquanto que as missas, os velórios e outras 

cerimônias também eram realizadas nela até como uma forma de legitimar as praticas. 

Alem desses aspectos, o cotidiano do oitocentos era, como nos diz João José 

Reis impregnado pelo imaginário cristão e segundo Reis (1991): “...As concepções 

sobre o mundo dos mortos, a maneira como se esperava a morte, o momento ideal de 

sua chegada, os ritos que a precediam e sucediam, o local da sepultura, o destino da 

alma, a relação entre vivos e mortos – eram todas questões sobre as quais muito se 

pensava e que preocupavam a maioria dos homens e mulheres daquele tempo...”.  

Concernente a problemática advinda das representações feitas nos jornais, é 

interessante situar, que o jornal opera um trabalho de representação da realidade 

percebida, operando no campo da escrita, ele, o jornal, segundo Geertz (1997) nos diz 

que o estudo de determinada sociedade, parte da leitura que se faz dela. Trabalha com 

o conceito de experiência distante, no qual interpreta o que foi apreendido do fato 

analisado, realizando assim um trabalho de segunda ordem, não pensando, segunda 

ordem com sentido de importância, mas pensando no sentido em que a primeira ordem 

constitui na fala do “nativo”. Que segundo Geertz relaciona-se a experiência próxima, e 

que não sistematiza a realidade observável.  

O jornal então, reproduz os acontecimentos que ocorreram em determinada 

localidade e escreve para as pessoas dessa sociedade. O jornal é “filho de seu tempo”, 

e como tal é escrito por pessoas que tem as mesmas preocupações já demonstradas 

no fragmento retirado do texto do professor João José Reis. Pessoas que tem suas 

devoções religiosas e que estão inseridas no imaginário cristão, com todos os seus 

medos e preocupações, relacionados a uma boa morte. 

Representações da morte nos jornais curitibanos – 1850 a 1920. 

 Na sociedade atual, voltada para o culto do corpo e devota de uma vida 

saudável, soa até bizarro para muitos falar em defuntos e representações sobre a 
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morte nos jornais, mídia de grande circulação que alcança extensa camada da 

população. 

 Porem se nos voltarmos para o Brasil imperial e o Brasil do começo do século 

XX, veremos que essa atitude de repúdio registrada em nossos dias de hoje devia 

representar naquela época uma exceção a regra geral. E qual era a regra? A de que a 

morte e os mortos também faziam parte do cotidiano dos vivos. 

 Com relação as sepulturas estas povoavam as cidades, especificamente o 

interior e o entorno das igrejas católicas. Os fieis se assentavam sobre as campas que 

estavam os mortos para assistir a missa. 

 Como nos diz Wachowicz (1939 p. 5): “Costumes ancestrais fizeram com que 

seus paroquianos se utilizassem dos muros da matriz para servir de cemitério”. Em 

referencia a Paroquia de Nossa Senhora da Luz em Curitiba. 

 Esta relação de familiaridade é histórica, e remonta ao inicio da Idade Media, 

durante o processo de afirmação do cristianismo no Ocidente. 

 Essas atitudes diante da morte vigoraram, sobretudo, durante o tempo em que a 

Igreja deteve o controle sobre pensamentos e ações nas sociedades sobre as quais 

exercia o seu poder. E foi este o caso da sociedade brasileira, desde os primórdios da 

colonização, devido ao regime de união entre Igreja e Estado, o padroado, extinto aqui 

somente após a proclamação da Republica em 1889. 

 O medo da morte foi um dos pilares sobre os quais a Igreja afirmou-se como 

instituição predominante no Ocidente. O temor antigo não era, no entanto, igual ao de 

hoje em dia -  perder a vida terrena, que tanto prezamos – mas o de não se obter a 

salvação da alma após a “passagem”: ir para o inferno, onde as penas seriam eternas, 

e mesmo para o purgatório, onde, ainda que transitoriamente, haveria, para o pecador, 

penas a cumprir. Por isso, o discurso eclesiástico enfatizava a idéia de que se vivia 

para morrer e que a vida terrena era pouca coisa diante da vida eterna. 

 Esse era o imaginário existente à época do século XIX e começo do século XX, 

um imaginário ainda bastante impregnado pela catolicidade:  

“... de que a alma é imortal e que nossa permanência na Terra é 
efêmera...o homem necessita para viver bem, lembrar as 
pregações de Cristo, principalmente a razão principal de que a 
morte é tão certa como a vida, e certas mesquinharias e 
infantibilidades nada valem diante do tribunal de julgamento, por 
onde todos terão de passar” (Biscaia, p. 52, 1996)  

Também esse imaginário católico não era necessariamente o oficial mas sim 

uma catolicidade mesclada com elementos populares e oficiais como nos fala o 

professor Euclides Marchi:  
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“Pretende-se , apenas, deixar claro que religiosidade pode 
ocorrer independentemente do catolicismo e que este é uma das 
formas dessa manifestação. Portanto, a relação do homem com 
um ser superior transcende as organizações institucionais, 
embora estas tenham desempenhado um papel central no 
controle da religiosidade, estabelecendo parâmetros e padrões 
para os ritos e atos litúrgicos”. (Marchi, p. 57, 1998) 

 

 Porém, como o Professor Euclides Marchi (1998) nos conta, a Igreja católica não 

estava muito satisfeita com essa mescla entre popular e oficial e queria romanizar o 

Brasil, e Curitiba como sendo participante da federação, também entra nesse projeto 

de romanização. Foi com Dom Sebastião Leme, líder do episcopado Nacional que tal 

projeto ganhou vulto, e entre o final do século XIX e o começo do século XX a Igreja 

esforça-se para instituir no país o catolicismo de verve romana, sem adoração aos 

santos locais, e sem práticas de ritos populares. 

 Contudo, apesar de todo um projeto montado e posto em funcionamento, até o 

final da década de 1920, a Igreja Católica não tinha alcançado seus objetivos, e o 

catolicismo popular sobrevivia num jogo ora de mudanças, ora de resistências, com o 

catolicismo oficial. 

 Este jogo de mudanças e permanências, tão caro à história, pode ser 

presenciado ao se analisar o objeto de estudo desse trabalho, qual seja, os necrológios 

escritos nos jornais curitibanos entre 1850 e 1920. Percebe-se nestes, o imaginário 

religioso cristão na elegia aos mortos: “ A Irmandade do SS. Coração de Jezus manda 

rezar uma missa, segunda-feira, 25 do corrente, as 8 horas da manhã, na Cathedral 

por alma do seu irmão Dr. José Alfredo de Oliveira, fallecido na Bahia. Curityba, 22 de 

janeiro de 1896”.5    

 Mas não apenas referencias a cristandade eram colocadas, como também 

elegias de amor fraternal:  

“Uma fatalidade! Após doloroso soffrimento deixou hoje de existir 
Francisco Ausuatiguy Pinheiro. Ainda na flor da idade, quando a 
esperança de um porvir auspicioso embriagava a sua 
imaginação de moço -  eis que a morte veio surprehendel-o! São 
irrevogáveis os desígnios da sorte. É natural a morte, dizemos 
nós, mas casos há em que não podemos nos conformar com a 
naturalidade dos factos. Este para nós parece inverossímil, e só 
o aceitaremos como uma fatalidade! Pobre moço! Creança 
ainda, com 19 annos de idade, idolatrado no seio de sua família, 
estimado por todos que o conheciam, nobre de sentimentos, com 
docilidade de gênio, sincero a toda a prova para com seus 
amigos. Attencioso e respeitador de todos. Francisco Pinheiro 
era um dos mais belos ornamentos da mocidade curitybana que 
sentidamente o pranteia. Não possuía cargo importante no 
mando official. Mas no seio de sua família tinha um altar erecto 

                                                
5 Diário do Paraná, domingo 24/01/1897 – nº 18 ano II, idem p. 3. 
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por suas virtudes e pela extrema dedicação que a ela devotava. 
Entre seus amigos era querido e estimado como irmão. 
Choramos a perda de tão bom amigo, nós que o conhecíamos. 
Nós que n’aquelle espírito sempre distinguimos os mais nobres 
sentimentos de amor a sua família, de dedicação; nós que o 
olhávamos com respeito e consideração pelo exemplo que dava, 
depositamos sinceras lagrimas sobre o tumulo de Francisco 
Ausuatiguy Pinheiro, e respeitosos acompanhamos a sua 
desditosa família nos difficeis momentos por que acabão de 
passar. Curityba, 13 de junho de 1882.”6    

E também falas carregadas de sentimento de perda de um marido, uma fala 

resignada pela dor da saudade:  

“Ao passamento de Francisco Luiz de Andrade! Senhores - Eis 
ahi Francisco Luiz de Andrade, inanimado e frio! – eis ahi, um 
moço cujas qualidades o tinhão collocado naquella posição em 
que os homens se tornão queridos e estimados na sociedade, 
reduzido ao nada da vida e prestes a se confundir com os 
vermes da terra! – eis ahi, a foice da morte cortando ainda 
jovem, e em todo vigor da mocidade, um homem que promettia 
ser um bom e verdadeiro pai de família. Ainda não enchutas as 
ternas lagrimas derramadas pela irmã da consorte do infeliz 
Francisco Luiz de Andrade.... lagrimas sentidas, doce tributo que 
paga na hora extrema da vida o irmão ao irmão... já novo 
golpe!.... Oh! Novo golpe! Mais doloroso para uma jovem que 
ainda não tinha experimentado o mais doce vibrar de um coração 
de mulher, naturalmente sensível; acaba, abrindo nova chaga 
fazer cuspir o triste soro amargado da dor com uma viuvez a par 
da falta de uma irmã adorada... Oh triste condição.... triste 
amargurar.... em meus lábios fallecem palavras sentidas próprias 
de consolação para, em meio de duas dores cruéis e agudas, 
inspirar a religiosa resignação; porem snrs., qando me fallecem 
as palavras as fibras dolorosas de nossos corações amigos 
tributando uma homenagem no sepulcro de Francisco Luiz de 
Andrade – as lagrimas que de nossos olhos cahem a fio sobre a 
lapide de seu tumulo, serão, não uma consolação porque essa é 
quase impossível quando dois golpes um sobre o outro tem 
decepado um coração de mulher e um coração ainda débil e não 
experimentado ao peso das amarguras e da dor, porem são da 
doce reconciliação da humanidade afflicta único preceito superior 
ao império da morte. Cumprindo o sagrado compromisso da 
amizade e respeito no leito da morte, devo lembrar-vos que este 
passamento é mais uma prova da nada que somos. 
L. dos A. Mendes” 7 

 Os necrológios assim, não são simples elogios aos mortos, mas servem como 

lição de vida que mostra aos vivos o caminho a ser seguido: “ É o passado que assim 

se torna mestre do futuro. São as sombras venerandas de alguns mortos que parecem 

surgir incessantemente do abismo das sepulturas para mostrar aos vivos a estrada do 

dever, do patriotismo e da honra, como as nuvens de fumo e de fogo, que dia e noite 

dirigiam a marcha do povo escolhido e sua retirada do Egito”.(Leonzo, p. 77, 1983). 

                                                
6 Gazeta paranaense, quarta-feira 14/06/1882. Curitiba, ano VI nº 202. 
 
7 O Dezenove de Dezembro, quarta-feira 20/06/1855, ano II nº 13, p. 3. 
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 Os oradores ou aqueles que mandam escrever os necrológios permeados pelo 

apreço e pelo pesar fazem com que o discurso fúnebre torne-se declaradamente 

parcial: “O elogio a um finado não pode ser uma biografia escrita com toda a 

severidade dos preceitos da história, porque nesta deve somente falar a justiça e 

naquela podem desafogar-se a estima e a saudade; em uma a imparcialidade 

sentencia, no outro a gratidão paga um tributo; sentença e tributo porém que são 

igualmente generosos e nobres quando nascem da consciência e firmam-se na 

verdade”. (Leonzo, p. 78, 1983). E delegam assim aos jazigos a função de falar dos 

mortos aos vivos. “Pois a pretensão de todos os necrólogos é fazer com que os 

“homens” passem do domínio da morte, para o da história, a qual confere aos bons que 

souberam destacar-se na vida a imortalidade honrosa”8. 

 Ao analisar os jornais, Diário do Paraná, Olho da Rua, Dezenove de Dezembro e 

a Gazeta Paranaense, fica constatado que o anuncio de uma morte é feito via de regra 

pela família do “morto querido” ou pela instituição (por exemplo as irmandades), a que 

pertencia e, na maior parte das vezes por ambas. Tal anuncio é uma das formas de 

externar o significado da morte, principalmente para a família, é o anuncio que relata a 

sociedade na qual vivia o “morto querido” a perda sofrida por este ou aquele grupo, 

como nos fala Witter (1983):  

“Os fundamentos materiais e morais de coesão de uma família 
(ou de um grupo) são gravemente prejudicados pela morte, na 
medida em que não exista solução de continuidade na própria 
essência dos indivíduos que a compõem. Nesse ponto, uma 
série de processos de socialização salvam a coesão e a 
solidariedade da família e, portanto, do próprio grupo: sepultura, 
funerais, religião”. (Witter, p. 87, 1983) 

 

 É o anuncio, que de alguma forma, parece contribuir para que a informação do 

desaparecimento do “morto querido” permita manter, através da solidariedade dos que 

ficaram, um conforto e um calor humano que acabam por manter os laços do grupo. 

 Portanto, o que é comum a todos os necrológios do final do século XIX e 

começo do XX, é a interpretação imediata da morte como um fato inesperado e 

irreparável. O certo é que a morte, tanto a de um grande homem como a de um 

humilde, continuou na passagem do século XIX para o XX a ser considerada uma coisa 

séria. É o que atestam os necrológios. 
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