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O presente artigo decorre de uma pesquisa de iniciação científica vigente desde 

setembro de 2008, que propõe analisar o Dia de Finados no Cemitério Municipal de 

Maringá de 1974 a 2009 utilizando edições do jornal O Diário do Norte do Paraná e 

pesquisas de campo. Aqui trataremos de discutir a relação entre imprensa – Dia de 

Finados – Cemitério, com o objetivo de discutir a pertinência do documento de 

imprensa na pesquisa histórica e suas possibilidades de considerações sobre o 

Cemitério. 

O CEMITÉRIO 

O Cemitério Municipal de Maringá foi fundado em 10 de maio de 1947 e se 

localiza na zona dois, próximo ao Parque do Ingá e a Catedral da cidade. Possui cerca 

de dez alqueires e concentra em seus domínios cerca de vinte mil túmulos e mais de 

cinqüenta mil sepulturas. 

O Cemitério é dividido em três partes, os túmulos, terreno provisório e ossuário. 

De acordo com uma conversa com um coveiro em 2005 o preço dos túmulos varia de 

1000 a 700 Reais, já o terreno provisório custa 35,00 Reais e pode abrigar o cadáver por 

até três anos, se nada ocorrer e lá o cadáver continuar ele será encaminhado para o 

ossuário, que é um cercado de ferro que se localiza logo próximo à entrada principal do 

cemitério e custa 50 Reais para os familiares de falecido(a). 

O padrão dos túmulos varia pela época de sua fabricação, disposição destes no 

espaço e nos traços culturais. Encontra-se com facilidade túmulos com inscrições em 

japonês, traços evidentes da forte presença da imigração japonesa na cidade. Há também 

a quadra Q26 LT1, que abriga crianças recém-nascidas e de até dois anos mortos entre 
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1969 e 1971, e se encontra em pleno estado de abandono se localizando quase em frente 

ao cruzeiro logo após a entrada principal.  

Curiosamente apesar de ser um espaço ecumênico encontra-se logo na entrada 

do Cemitério uma estátua de 1,80 metro de altura de Jesus Cristo, como também uma 

imagem de Nossa Senhora Aparecida no topo do cruzeiro. Os santos que são mais 

freqüentes nos túmulos são Santo Antonio e São Francisco. 

Há freqüentes traços de religiosidade popular no Cemitério, como mensagens de 

pedidos e agradecimentos colocados próximo aos túmulos. Os casos mais freqüentes são 

de Clodimar Pedrosa Lô, nascido em 23-01-1952 falecido em 23-11-1967, e o Padre 

Bernardo Abel Alphonse Cnude, ou “Padre Bernardo”, 11-03-1939 a 23-11-2000.  

O primeiro faleceu decorrente de tortura imposta por policiais, e continha em seu 

túmulo até agosto de 2007 quarenta e nove placas de agradecimentos por graças 

recebidas. Já o segundo faleceu de infarto em 2000 e atrai todos os anos grande número 

de fiéis ao seu túmulo devido sua popularidade enquanto pároco e seu poder de intervir 

nos pedidos dos fiéis. 

A popularidade de ambos é evidente tanto que na edição do maior jornal da 

cidade O Diário do Norte do Paraná, de 02 de novembro de 2001, Dia de Finados, 

encontra-se a localização dos dois túmulos no Cemitério com a função de ajudar os fiéis 

em sua localização.  

A partir de agora é justamente essa ligação entre jornal - Dia de Finados - 

Cemitério que iremos discutir, através de considerações a respeito da pertinência da 

imprensa enquanto fonte histórica e sua colaboração em específico para o estudo do Dia 

de Finados. Para tal, iremos utilizar o jornal O Diário do Norte do Paraná numa 

abordagem do Cemitério Municipal de Maringá equivalente a verificação de 

possibilidades de estudos desse Cemitério enquanto objeto e o jornal enquanto fonte. 

Nas edições próximas assim como a do Dia de Finados encontra-se uma 

variedade de informações referentes a organização do Cemitério Municipal para a 

referida data, como também elementos que caracterizam a religiosidade popular 

representadas através de seus mortos santos como já vimos. Referente a organização do 

Cemitério encontra-se informações que variam desde a proibição de entrada de plásticos 

com os visitantes, expectativa de lucro do comércio ambulante, assim como a 

fiscalização de funcionários da prefeitura da cidade a esse comércio.  
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Em somatória com isso não só o Diário enquanto fonte de notícias como também 

o próprio documento de imprensa em si oferece um bom indicativo do desenvolvimento 

sócio-econômico da região alem de entrar no universo das relações sociais e políticas. 

 

O JORNAL ENQUANTO FONTE 

Consideramos que a análise de jornais e sua utilização enquanto fonte seja 

possível também como meio de interpretar as representações que uma comunidade tem 

sobre si em uma determinada época e sob um determinado problema. Como também é 

possível marcar o ponto de vista do jornal e seu posicionamento sobre o que ocorre no 

cemitério, além de seu próprio posicionamento enquanto grupo social e sua maneira de 

estar no mundo. 

Uma prova da variabilidade das notícias encontradas sobre o tema em jornais é 

comentada por Sáez (1996) em sua obra Fantasmas Falados1, na qual pesquisa o 

Cemitério dos Campos em Campinas, utilizando para isso o jornal O Cruzeiro. Ali, o 

autor comenta a diversidade de notícias encontradas durante sua pesquisa citando alguns 

pontos referentes às edições do jornal usado como fonte, que informam assim diversos 

tipos de notícias que estão vinculados às edições de Dia de Finados, e por fim o 

cemitério, como por exemplo, o culto de santos populares que são freqüentes nas 

páginas dos jornais, e ainda segundo ele, demonstra dessa forma a farta inspiração 

religiosa do povo brasileiro e a relação estabelecida entre elas e as páginas de notícias, 

levando-o a afirmar ainda que o culto dos santos populares se difunde nessas páginas, e 

como se inspira em boa parte de acordo com elas. 

Ainda segundo o autor espanhol, uma das justificativas para isso é que os 

jornalistas reservam a esses santos um espaço que fica entre o curioso e o teratológico, e 

as matérias que abordam o tema insistem na dispersão, na ubiqüidade e na 

heterogeneidade dos cultos, sempre mostrados como desvios em relação ao padrão 

comum de santidade da Igreja Católica.  Já os pesquisadores da academia procedem de 

modo bem diferente pois é raro que santinhos sejam tomados como objeto e quando o 

são aparece isolado de cultos semelhantes como aos de seu redor, focando 

preferencialmente na oposição entre religiosidade popular e hegemônica, afirma o autor.  

                                            
1 SAEZ, Oscar Calavia. Fantasmas falados: mitos e mortos no campo religioso brasileiro. Campinas, SP: 
Editora da UNICAMP,1996. 
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Assim, o autor informa que jornalistas e espaços que se dedicam aos chamados 

santinhos alcançam uma certa abrangência, criando uma sintonia entre o meio 

jornalístico e a rede de devotos, mas alertando também que a imprensa serve de fonte e 

não de molde à devoção popular. 

Dessa forma, Sáez comenta a respeito do Dia de Finados analisando-o a partir de 

notícias de jornais: 

Tal coisa aparece para quem vareja as crônicas dedicadas durante 
cinqüenta anos ao Dia de Finados (é um exemplo). A crônica de um 
ano determinado copia com freqüência alguma crônica anterior, mas 
não assume uma linha genealógica das crônicas. Ano após ano se 
apresentam como mistério fatos cuja origem está bem descrita em 
outra matéria escrita dez anos antes, publicada no mesmo jornal. A 
diferença da literatura, da produção acadêmica ou jurídica, mais 
escassas e com um elaborado sistema de autoreferência, o jornalismo, 
pela sua prolixidade cotidiana, entra em simbiose com a tradição oral. 
Confere a esta o prestígio da escrita e parte de sua retórica, e favorece 
uma expansão de temas e registros maior que a permitida pela 
memória coletiva. Por sua vez, depende da oralidade para conseguir a 
parte fundamental de sua informação e se adequar a paradigmas 
simbólicos embutidos nesta. Em suma, temos um meio de 
comunicação híbrido entre o oral e o escrito que pode dar conta de 
outras hibridações que presenciamos no campo, mas não temos o chão 
que procurávamos. A imprensa, nutriz das notícias, está sempre ávida 
delas (SÁEZ. 1996: 102). 

Destarte, o autor informa que tanto a Semana Santa, como o Dia de Finados são 

dias de grande ocasião, mas há uma diferença importante segundo ele, e que seria 

decisiva para qualquer estudo empreendido na área, é que entre todas as diferenças que 

compõe ambas as datas uma é importante, o fato de que no Dia de Finados, esse ritual 

aparece nos papéis. 

A pertinência do jornal como fonte histórica deve ao fato de servir de canal 

privativo através do qual podemos colher indícios sobre a maneira de como a 

comunidade se enxerga, sobre as perspectivas e valores gerais que norteavam a sua 

adesão a uma determinada representação da realidade, alem de também nos fornecer 

perspectivas consistentes sobre o presente. Por fim ficamos com Biagi2, que afirma: 

 “partimos do pressuposto de que a imprensa procura de maneira 
quase inconsciente, criar uma imagem que aponte para a ordem de 
elementos que constituem o real da sociedade. Às vezes impregnadas 
de paixão... Nesse sentido a mídia manipula o real, mas também é 
manipulada por ele: na relação entre o real e as representações; entre 
o real e o imaginário social, relação esta que, em síntese, é instituinte 
da História” (BIAGI, 2004: 83). 
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CONTATO COM A FONTE 

Ao entrar em contato com a fonte, e ao investigar as notícias sobre o Dia de 

Finados e a disposição das mesmas no jornal, notamos que algumas notícias 

comparecem com mais freqüência do que outras nas páginas do jornal o que iremos 

denominar aqui de notícias estruturais sobre o Dia de Finados. 

Na maioria parte das edições, principalmente na capa principal, aparece a 

expectativa de visitantes para o dia, por exemplo, na edição de 1998 a expectativa era de 

200 mil pessoas. 

As notícias sobre o comércio ambulante variam podendo ser encontradas 

informações sobre o preço de flores, vasos, velas, flanelinhas, salgadinhos, lavadores de 

túmulo, etc. Além da expectativa de lucro que varia de acordo com a edição de 1998 de 

R$ 80 á um salário mínimo da época. 

A respeito da organização da administração do Cemitério para o Dia de Finados 

encontram-se informações referentes a implantação de sistemas de orientação dos 

visitantes, buscando auxiliar no encontro de endereços em lotes e quadras. O uso de 

comutadores para esse serviço foi introduzido também em 1998. 

Nas edições também aparece avisos sobre a proibição da entrada de plásticos 

dentro do Cemitério, segundo o jornal para evitar prováveis incêndios ou mesmo 

dificultar a proliferação do mosquito da dengue. 

Também encontra-se com regularidade notícias a respeito dos mortos santos do 

Cemitério Municipal de Maringá .Os mortos que se tornaram santos e que habitam o 

Cemitério Municipal de Maringá, são: Clodimar Pedrosa Lô e o Padre Bernardo. 

Clodimar foi um adolescente que morreu em virtude das torturas impostas por policiais 

em 24/11/1967. Após sua morte passou a ser aclamado com Santo o Padre Bernardo, 

que nasceu na França, em 1939 e estava no Brasil desde 1966, tomou posse da paróquia 

Divino Espírito Santo em dezembro de 1969. Faleceu de infarto fulminante, no inicio da 

segunda-feira, dia 20/11/2000. Sendo enterrado no Cemitério Municipal de Maringá, no 

dia seguinte, às 17h30min, próximo ao cruzeiro, contrariando a tradição, pois todos os 

padres são enterrados no Cemitério Rainha da Paz, localizado atrás do Parque do Ingá, 

numa propriedade da Igreja. Em vida, o monsenhor já costumava dizer que, mesmo 

morto gostaria de ficar perto do povo e sua vontade foi respeitada. 
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No Dia de Finados, os túmulos desses dois santos populares foram os mais 

visitados recebendo enormes quantias de velas e flores, a circulação de pessoas também 

era intensa. No túmulo do Clodimar há varias placas de agradecimento por graças 

concedidas. Os bilhetes se misturavam nas flores. Os olhares de pessoas tão diferentes 

demonstravam a mesma revolta ou saudade. Crentes ou não da realização dos milagres, 

ninguém ousou duvidar. Enquanto Clodimar teve o nome atribuído a uma rua da cidade, 

Bernardo denominou uma praça. O que mostra a importância coletiva de tais indivíduos. 

Agora trataremos de notícias que também fazem parte das edições do jornal, mas 

aparecem e tomam corpo diferentemente das últimas notícias já abordadas, geralmente 

em forma de artigos ou reportagens que se localizam no segundo ou terceiros cadernos 

do jornal O Diário. As denominaremos de notícias conjunturais. 

Abordaremos aqui a reportagem de Edvaldo Magro, Sem Choro nem vela, e o 

artigo, Morte, de Edmilson W. F. de Souza. 

Começaremos por Sem choro nem vela. A reportagem se encontra na página 16 

do segundo caderno da edição de 01 de novembro de 1997 do O Diário. Ele aborda o 

abandono do espaço do terreno provisório pela administração do Cemitério. Enfatiza a 

situação do local na qual pessoas são deixadas nas condições daquele espaço, 

descrevendo assim como é o ambiente, que é caracterizado pela terra vermelha, mato e 

covas deixadas em extremo estado de abandono. 

Magro denomina as normas da administração do Cemitério como burocracia da 

exclusão, pois reserva um espaço para os excluídos no Cemitério, mas se esquece deles 

logo em seguida. 

Já o artigo de Edmilson W. F de Souza, psicólogo da Universidade Estadual de 

Maringá, se localiza na página dois do segundo caderno da edição de 02 de novembro 

de 1998. Em três partes vai discorrer sobre o significado de morte para o homem 

ocidental, moderno sendo elas os avanços nos processos técnicos, o não vivenciamento 

da perda, e a falsa onipotência. 

A respeito dos avanços técnicos o autor relaciona o avanço da medicina e a 

diminuição nas taxas de mortalidade com o distanciamento entre o homem e a morte, 

fazendo com que o homem modifique sua maneira de conceber e vivenciar a morte. 

Devido a esse distanciamento, continua o autor, o luto que antes era sentido e 

vivenciado durante o seu período de execução agora só é sentido após o enterro do 
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falecido, segundo Souza é nesse momento que o enlutado percebe que o falecido não 

estava dormindo, mas sim morto. Adiante o autor vai estabelecer outra relação, a do luto 

como processo necessário para o desenvolvimento psicológico do indivíduo, pois 

segundo ele viver é enlutar-se de uma parte anterior da vida e começar outra nova 

posteriormente.  

Segundo Souza ao deixar de se sensibilizar com a perda o homem fica insensível 

com os sentimentos alheios o que faz com que fique insensível a dor das pessoas o que 

justificaria a falta de compaixão a perda de uma pessoa próxima como um vizinho, ou a 

insensibilidade a notícias de crimes contra terceiros principalmente em jornais. 
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