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RESUMO

Pretendo  neste  estudo  compreender  como  as  diferenças  surgem  e  são  negociadas  nas

narrativas dos obituários de um jornal  da cidade de Curitiba-PR. Para tanto,  interesso-me

pelos processos da produção e circulação das biografias e como estas refletem em si valores

morais e normas de um grupo. Considero que as narrativas que constituem essas biografias

partem de um jogo de informações entre a família, a produção jornalística e o anúncio ao

público,  que remetem a noções de luto, honra e homenagem diante da morte. Os enredos

criados a  partir  dessas narrativas revelam eixos comuns para estas  trajetórias,  porém, não

estão  livres  de  tensionamentos  como  resultado  das  possibilidades  de  discordância  e  da

afirmação da diferença. Portanto, os marcadores sociais da diferença não estão silenciados

nestes  obituários,  podendo,  inclusive,  criar  descontinuidades  e  novos  sentidos  para  as

biografias escritas.

Palavras-chave: Obituários. Biografia. Diferença.



ABSTRACT

This dissertation discusses about how the differences arise and are negotiated in the obituaries

of  a  newspaper  in  Curitiba,  PR.  In  order  to  do  so,  I  am  interested  on  the  process  of

biographies’ production and circulation, especially how they reflect on their own moral values

and group norms.  The narratives  that  constitute  these biographies  depart  from a game of

information  between  the  family,  the  journalistic  production  and the  announcement  to  the

public, which refer to notions of mourning, honor and tribute after death. The plots created

from these narratives reveal commons axis to these trajectories. However, they are not free of

tensioning as  a  result  of  disagreement  possibilities,  as  well  as  the  difference  affirmation.

Therefore, the social markers of difference are not silenced in these obituaries. They may even

create discontinuities and new meanings for written biographies.

Keywords: Obituaries. Biography. Difference.
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INTRODUÇÃO

As biografias há muito tempo se tornaram recorrentes como representação da vida

social,  portanto,  nunca  cessaram  de  se  manifestar  nas  ciências  sociais,  seja  como  por

curiosidade  ou  como  método  de  investigação,  como  nas  histórias  de  vida.  Utilizar  as

biografias como objeto de estudo é tomar parte em um pressuposto metodológico que acredita

que os fenômenos sociais passam por, e sofrem, diferentes significações durante o curso da

vida.  As  biografias  podem  ser  úteis  para  compreender  estágios  da  produção  teórica  de

determinado  autor,  a  quem  lê  inferir  que  alguns  temas  de  estudos  são  despertados  por

acontecimentos  de  ordem  íntima  e  passam  a  se  tornar  alvo  de  reflexão  e  contribuição

acadêmica. Não é raro percebermos esses cruzamentos entre a vida pessoal em sincronia com

a  vida  intelectual  e  bibliográfica:  exílios,  relações  matrimoniais  e  familiares,  violências

sofridas, são alguns dos acontecimentos que geralmente atravessam a biografia de grandes

autoras e autores.

Qual o objetivo de tal esforço se não considerar que somos cotidianamente levados a

agir no mundo social a partir das experiências que nos subjetivam? Para tanto, não somente

podemos  compreender  o  indivíduo,  mas  os  processos  sócio-históricos  que  se  atrelam ao

momento  da  sua  vida.  Nas  ciências  sociais  o  gênero  biográfico,  símile  aos  métodos

qualitativos, oferece farto material para construir hipóteses, compreender a realidade social e

suas mudanças ao longo da vida.

São estas inquietações que me trouxeram ao tema desta pesquisa. Inicialmente o pré-

projeto para a dissertação propôs um estudo das relações geracionais, tema frutífero que abriu

várias  janelas de especifidades  e  conceitos que animaram o aprofundamento e guiaram o

interesse pelo curso da vida. A atenção pelas biografias – ou inicialmente pelas trajetórias

biográficas  –  tornou-se  quase  inevitável  e  suscitou  provocações  tais  como  refletir  sobre

gerações e que falar sobre a vida é reconhecer que esta é dotada de uma linearidade, a única,

talvez,  levando, inevitavelmente,  à  morte.  As biografias póstumas,  fenômeno editorial  das

últimas  décadas  devido  ao  crescente  consumo  e  interesse  por  este  gênero  literário,  se

mostraram  curiosamente  inseridas  no  dia  a  dia  das  pessoas  mesmo  quando  passando

imperceptíveis.  O caráter  biográfico  dos  obituários  nos  jornais  são reveladores  ao refletir

tantos matizes do mundo social1.

1 Me refiro ao longo desse trabalho ao “obituário” como o nome dado à escrita póstuma sobre alguém, por vezes
compreendido como um gênero textual, um modo de fazer, e outras vezes remetendo a unidade, a uma pessoa
determinada, “o obituário de alguém”.
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Os obituários, no modelo como conhecemos hoje, se tornaram recorrentes nos países

do Norte, em especial em jornais ingleses e mais tarde nos Estados Unidos, que inicialmente

eram  espaços  destinados  a  figuras  marcantes  e  excêntricas.  Com  a  ascensão  dos

“personagens” célebres, o interesse sobre a morte cresceu e por ser uma seção de baixo custo

para os jornais, a escrita obituária conseguiu espaço definitivo entre as notícias. No Brasil

essa produção ainda é recente, muitos jornais mantém somente o aviso funerário ou as listas

de falecimento, na seção obituária, contendo informes sobre enterros e missas de sétimo dia

dos entes falecidos. Apesar da tímida aparição da sessão intitulada por obituário nos jornais

brasileiros é frequente reconhecer biografias diluídas entre cadernos policiais, colunas sociais

ou mesmo reportagens, demonstrando que a prática de narrar a vida ou homenagear alguém

falecido é,  de  todo modo,  constante  na  imprensa nacional.  Atualmente  o jornal  Folha de

S.Paulo se destaca como expoente dos obituários no modelo anglo-saxão, ainda que não tenha

como alvo as biografias de pessoas famosas, no sentido de uma exposição constante na mídia,

trata de pessoas de destaque em sua região ou área de atuação, conforme indicado por Monica

Martinez (2014).

Enquanto isso, o jornal Gazeta do Povo, jornal localizado na cidade de Curitiba no

Paraná pertencente ao grupo de comunicação GRPCOM e objeto de estudo desta pesquisa,

possui a seção de obituários desde o ano de 2009 e conta com atualizações diárias. Esses

obituários podem ser sugeridos por um familiar ou amigo próximo ao falecido, sem custo e, a

partir de decisão editorial, publicados. Além de ser uma das poucas opções disponíveis e pela

possibilidade de acesso digital desse acervo, o motivo da escolha por esta publicação consiste

em que os biografados são pessoas localizadas especificamente na cidade de Curitiba e região,

possuindo assim diversas trajetórias  que dialogam com o lugar  da cidade,  como veremos

adiante.

A pesquisa parte da constatação, com o auxílio de outros autores e autoras, que os

obituários  carregam  em  si  valores  sociais,  normatividades  e  contradições  de  um  grupo.

Utilizá-los como objeto de análise é evidenciar esses valores e reconhecer suas relações na

vida das pessoas,  tal  como os espaços desejáveis no trato com as diferenças.  Marcadores

como  classe,  gênero,  etnia  e  geração  ao  longo  da  vida  vão  se  articulando  e  tramando

narrativas disciplinares, de modo que constrói-se uma unidade biográfica que se relaciona não

apenas com aquele que morre, mas dos que ficam, emergindo valores e sendo condicionados

ao esperado sobre uma boa passagem de vida.
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Nas pesquisas do campo das ciências sociais, os obituários ainda são pouco explorados

no  Brasil,  talvez  por  sua  recente  ascensão  como  seções  fixas  e  de  maior  fôlego  do

empreendimento biográfico2. Isto talvez explicaria o número consideravelmente maior dessas

pesquisas localizadas na Europa e nos Estados Unidos, países de longa tradição na produção

obituária.  Este  relativo  ineditismo  não  faz  com  que  esta  pesquisa  tenha  a  pretensão  de

esgotamento, mas visa, sim, dar uma contribuição teórica, mesmo que modesta e justifica-se

por  dar  visibilidade  às  vastas  possibilidades  que  encontrei  de  investigação  sociológica  e

antropológica neste tema. De todo modo, se o objeto parece peculiar, as perguntas que movem

o  estudo  deságuam  em  especialidades  mais  consolidadas  e  de  farta  produção,  porém,

constantemente revisadas e imprescindíveis, sobre as biografias, narrativas e as diferenças.

Como veremos, os obituários nos jornais podem ser constituídos por vários elementos,

o principal interesse para esta pesquisa são as biografias escritas. Por biografia compactuo do

entendimento que esta apenas pode ser dimensionada dentro de uma categoria da narrativa,

sobre a vida do outro ou a própria, e que são as possibilidades expressadas de reconstrução do

vivido que ocorre quando se organizam os fatos, sentimentos, afetos numa ordem temporal.

As narrativas, portanto, se referem a um universo mais amplo que acomoda as biografias e

outros  gêneros  literários  e  textuais,  mas  especialmente  as  informações  contidas  nessas

biografias. Por seção de obituários me refiro ao caderno específico e fixo do jornal, impresso

ou digital, próprio para a publicação dos falecimentos e das biografias póstumas, ainda que

conjugue outras variedades secundárias neste espaço.

Tendo em vista tais considerações, a questão propulsora desta investigação foi: O que

o estudo das biografias obituárias pode dizer sobre as diferenças? Em outras palavras, busquei

compreender  como  as  marcas  que  singularizam  os  sujeitos  biografados  emergem  nestas

narrativas, se produzem ou não algum tipo de tensionamento com aquilo que há de mais

recorrente nessas biografias. Para isto, procurei situar essas recorrências e as descontinuidades

produzidas nestas narrativas, de modo que revelassem os eixos que estabilizam e normatizam

esses  obituários.  Outras  perguntas  brotaram  paralelamente  a  questão  inicial,  também

oferecendo margem para algumas considerações, como a condição da família diante da morte,

os  sentimentos  envolvidos  e  a  construção  da  biografia  obituária  a  partir  das  diferentes

narrativas  sobre  o  falecido,  aspectos  importantes  que  circundam  a  pergunta  inicial.

2 Em levantamento nas plataformas brasileiras de teses e dissertações poucos trabalhos abordaram, mesmo que
indiretamente, os obituários. Especificamente sobre as biografias obituárias, localizei apenas a dissertação no
campo dos Estudos Culturais do autor William Vieira (2014), que foi de grande valia para este trabalho.
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Primeiramente, o universo do obituário está envolvido com as representações da morte para a

sociedade na qual está inserido, diz respeito ao morto mas, também, ao que os vivos fazem de

seu uso, as finalidades são mutáveis pois podem tratar de consolar uma perda ou enaltecer o

luto, ajuizar uma conduta esperada ou que deva ser reprimida no coletivo, honrar a família,

entre  outras,  mas  seguem  determinadas  normatividades  que  podemos  entender  como

recorrências.  Um segundo  aspecto  é  que  os  marcadores  que  caracterizam os  sujeitos  no

mundo  social  operam,  claro,  nestas  biografias.  Esses  marcadores  e  a  forma  que  são

estruturados são sempre mutáveis, portanto a ação de biografar não é maquinal, se reinterpreta

a todo instante que é realizada. Essa reinterpretação é construída a partir do que a família

conhece e sentencia ao requerer o obituário, do interesse da escolha do jornalista e editor pela

publicação e só então levada a público.  Essa variação de sentidos e seus tensionamentos,

compreendo como descontinuidades ou rupturas3 destas biografias.

Trabalho estes processos de construção sob o viés de um jogo das informações. A

palavra  “jogo”  embora  seja  recorrentemente  remetida  a  uma  ideia  de  racionalidade  dos

agentes, não é trabalhada aqui sob este aspecto. Me refiro ao “jogo” por considerar que várias

informações  surgem,  operam e  se  articulam a  partir  de  diferentes  interações  e  produzem

sentidos  à  narrativa  biográfica.  O  que  está  em  jogo  para  a  família  é  a  necessidade  da

homenagem, por certo, mas também seu prestígio e honra socialmente constituídos. O manejo

das informações não se trata apenas de dizer ou não dizer, saber ou não saber algo para ser

narrado, mas também de um jogo sobre as motivações e propósitos das várias esferas até a

publicação que, como dito, se articulam com modos de vida e aos marcadores de raça, gênero,

classe social, origem, geração, sexualidade entre outros. Esses marcadores são compreendidos

a  partir  de  uma análise  das  diferenças  que  formariam os  eixos  aos  que  os  obituários  se

referem.  Eles  também  estão  em  constante  negociação  e  indicam  não  somente  uma

marginalização  dos  sujeitos  em  detrimento  de  outros,  mas  também  de  constituição  das

identidades e experiências das trajetórias de vida, nos sentido de possibilitar novos discursos

de rompimento e tensionamento das normatividades.

Na tentativa de contemplar esses pontos levantados, desenvolvi esta pesquisa em três

capítulos, contendo cada um três subcapítulos que guiem a discussão. O Capítulo 1 é uma

aproximação das discussões teóricas que norteiam o universo da produção dos obituários e

3 Denomino  como  rupturas  dessas  biografias  as  descontinuidades  apresentadas  diante  de  um  padrão  de
narrativas,  diferentemente  do  conceito  de  ruptura  biográfica,  trabalhado  por  Michael  Bury (2001),  como a
natureza disruptiva nas trajetórias de pacientes ao receber diagnóstico sobre doenças crônicas, pautado em um
“antes” e “depois” a esses eventos.
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biográfica.  É  resultado  de  uma revisão  bibliográfica  de  maior  fôlego,  pretendendo  evitar

maiores  lacunas  nas  discussões  posteriores.  Traz com maior  força  o aspecto singular  dos

obituários, a relação com a morte, além das explanações teóricas e descritivas que servem de

suporte para os outros dois capítulos. O primeiro subcapítulo, “O obituário contemporâneo”

fornece ao leitor uma definição para o obituário, a relação com outras variedades textuais e

literárias das práticas mortuárias e o desenvolvimento do gênero textual ao longo da história.

O segundo subcapítulo “A morte é um problema dos vivos?” apresenta, a partir da provação

título, uma breve revisão das práticas e atitudes diante da morte no ocidente, primeiramente

com estudos e teóricos situados ao norte do globo e depois com a contribuição de autores

brasileiros que pensaram especialmente os ritos fúnebres e a condição do morto na dinâmica

social.  Em  especial,  procurei  demonstrar  como  as  práticas  relacionadas  ao  morrer  não

espelham uma separação rígida dos indivíduos vivos e dos mortos. Essas práticas podem,

inclusive, dizer mais respeito as necessidades do ente falecido para uma boa passagem pós-

vida do que para os que ficam. Finalizo o Capítulo 1 com a parte “Biografia e sociedade”.

Nesta etapa busquei tecer considerações sobre algumas importantes obras nas ciências sociais

que se debruçaram no estudo das biografias. Procurei enfatizar que o uso das biografias nas

ciências  sociais  foi  impulsionado,  principalmente,  pela  difusão  das  metodologias  que

focalizam o indivíduo como elemento privilegiado da análise social. Abordei ainda como o

gênero biográfico oscila entre uma reconstrução histórica dos sujeitos e o polo ficcional de

uma linearidade da vida, refletindo em sua circulação valores frequentemente moralizantes de

uma sociedade.

A intenção do Capítulo 2 é aproximar o leitor dos obituários específicos do Jornal

Gazeta do Povo e, a partir disso, discutir os elementos que estão em disputa e diálogo neste

espaço. O primeiro subcapítulo, “Os obituários do Jornal Gazeta do Povo”, apresenta o jornal

selecionado para esta pesquisa. Procurei fornecer vários elementos que identificam o modus

operandi e dão forma a seção de obituários. O uso das biografias, sua estrutura, a circulação

para os pedidos de publicação, a estruturação das páginas, layout, a interação com os leitores

são os elementos contemplados. O segundo subcapítulo “A morte anunciada” explora melhor

a  especificidade  dos  obituários  online e  os  elementos  típicos  deste  processo.  Exploro  os

sentidos do ambiente virtual e das possibilidades de leitura e interação entre os usuários diante

do anúncio da morte neste tipo de plataforma. Reitero que as manifestações de interação e

formato  adquiridos  pelos  jornais  contemporâneos,  influenciam  os  obituários,
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redimensionando as categorias de luto e memória.

Finalizo  o  Capítulo  2  com  “Honra  e  segredos,  narrativas  e  enredo”.  Nesta  parte

explorei o controle das informações quando as narrativas tratam sobre um outro que não está

mais presente. O ambiente familiar se mostra frutífero para a investigação de um jogo de

informações, exaltando as categorias de segredos, honra e fofoca, transversais ao prestígio e a

reputação, na manifestação de uma relação com outros indivíduos que disputam e buscam

determinada finalidade. Estas categorias são animadas a partir do que será dito e do que não

será dito nas biografias. Em seguida, as possibilidades de concordância e discordância são

abordadas,  pois  a  publicação abre  margem para  o risco  da  contestação de uma biografia

oficial,  disputando  espaço  com  narrativas  complementares,  ressignificadas  ou  mesmo

contraditórias. Por fim, reflito sobre como essas narrativas, nas configurações que surgem,

criam vários enredos possíveis e simultâneos. Essa circulação das narrativas, embora reúna

concordâncias e discordâncias sobre a pessoa a ser biografada, precisa formar uma trajetória

coesa e linear disposta posteriormente no obituário, definindo quais narrativas prevalecerão e

quais serão esquecidas.

Apresentados os elementos desses obituários no segundo capítulo, parto no Capítulo 3

de uma análise mais pontual do problema de pesquisa inicial, daquilo que considerei rupturas

e  recorrências  desses  obituários.  Denomino  ambos  como  normatividades  e  tensões

encontradas  a  partir  da  diferença  como  categoria  de  análise  e,  posteriormente,  as

possibilidades de interpretação dessas rupturas. Em “A ordem da narrativa” localizo essas

recorrências.  Reafirmo  o  propósito  dos  obituários  em  relação  à  perda,  mas  também

expectativas sociais comuns que se cruzam aos elementos anteriores. As informações mais

frequentes  são eixos  para  a  determinação das  narrativas,  elas  dão um “tom” ao que será

escrito e evidenciado. O segundo subcapítulo, “Tramas que emergem”, trata de apontar essas

descontinuidades e compreender os discursos sobre as diferenças nesses obituários, como eles

são justificados mas também como oferecem novos sentidos a estas biografias. Demonstrando

que  os  marcadores  da  diferença  articulam-se  e  operam  não  só  sendo  subordinados  as

biografias escritas, mas também constituem novos sentidos aos obituários. Nestas passagens,

seria  difícil  identificar  sobre  quais  marcadores  se  sobrepõem  a  outros,  isto  porque  as

biografias dessas pessoas (e as que se constroem sobre elas) percorrem toda a experiência de

sua identidade. No subcapítulo final, “Diferenças que operam e se articulam”, procurei situar

a relação entre a diferença e os marcadores sociais apresentados. Compreendo as distintas
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experiências de subjetivação resultantes destes cruzamentos como articulações, evitando uma

análise  da  diferença  como  desigualdade,  embora  esta  também  possa  se  manifestar  com

violência e exclusão, evidencio também como oportunidades aos processos de resistência e de

construção de novos sentidos no curso da vida. 

Os três capítulos brevemente descritos ordenam também as etapas realizadas para a

discussão teórica. Nas considerações finais procuro empreender as questões resultantes desse

esforço. Longe de um viés conclusivo, aponto as considerações que o encontro da pesquisa

bibliográfica e de campo me levaram. Situo ainda algumas das possibilidades do tema que

ofereceriam  novas  contribuições  ao  campo  dos  estudos  biográficos,  como  também  para

estudos pertinentes dentro das ciências sociais
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O CAMINHO DA PESQUISA

Quando me formei  em sociologia,  eu  costumava dizer  a  mim mesmo que,  se  a
docência e a pesquisa dessem trabalho ou problema demais,  podia voltar a tocar
piano nos bares como meio de vida. (BECKER, 2014, p. 153).

A pesquisa e as escolhas nos caminhos da produção do conhecimento são processos de

constantes negociações de subjetividade, lugares e os não lugares do pesquisador diante do

mundo e talvez por isso, tão desafiadora. Vivemos uma balança incessante de escolha entre as

coisas que serão ditas, mas uma infinidade das que não serão eleitas, entre tantas outras que

sequer perceberemos suas manifestações. Alda Brito da Motta (2005), no artigo “pesquisas e

relações em campo – subjetividades de gênero e de geração”, defende o que chama de “linha

da vida” do pesquisador, refletindo os “porquês” das escolhas temáticas e dos sentimentos e

comportamentos de cada uma das partes envolvidas na pesquisa. Momento que se constitui

como “um longo e complexo processo de trabalho e vivências” (p. 11).

O tema dos obituários abordado nesta pesquisa surgiu do mesmo modo que parece

ocorrer a outros colegas: uma sucessão de eventos do cotidiano, tanto acadêmicos quanto

pessoais, e que se desencadearam no estranhamento e depois em curiosidade sobre o assunto.

Inicialmente, a proposta para esta dissertação seria sobre o envelhecimento social. Aproximei-

me das leituras sobre geração e curso da vida, o interesse repousava no desejo de refletir sobre

a passagem do tempo e longevidade. Em uma das fases de levantamento bibliográfico, acessei

rapidamente um artigo da área de gerontologia que utilizava dados dos obituários (a lista de

falecimentos) para inferir especialmente sobre as taxas de expectativa de vida em determinada

cidade. A partir disso, me recordei vagamente das biografias que também ocupam espaço dos

obituários dos jornais, a lembrança de uma ou outra leitura no passado.

Ao ler alguns obituários disponíveis na internet percebi o potencial deste material para

responder questões sobre a velhice e curso da vida. Tratei como uma das possíveis opções

para o meu objeto de pesquisa, passando a procurar estudos dentro das ciências sociais que

tivessem  dialogado  com  este  tema.  Durante  todo  o  processo  desta  pesquisa,  encontrei

trabalhos e autores que me situaram sobre quais questões seriam pertinentes, muitos dos quais

são de grande contribuição para esta dissertação. O obituário como gênero textual específico

(VIEIRA, 2014); a abordagem histórico-discursiva dos epitáfios e obituários (SANTANA,

2011);  representações  da  morte  nos  obituários  do  Jornal  Folha  de  S.Paulo  (MARTINEZ,

2014). Entre trabalhos de outros países, destaco as investigações das pesquisadoras Bridget
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Fowler (2005) sobre a relação dos obituários e a memória coletiva; e Janice Hume (2000), ao

refletir sobre as transformações nos estilos dos obituários norte-americanos. Registro ainda o

uso dos obituários para análises relevantes sobre marcadores da diferença e resistência, como

a mudança nos estereótipos de gênero em três décadas por jornais alemães (RODLER et al.,

2001)  e  os  discursos  obituários  e  o  imaginário  sobre  mulheres  aborígenes  no  Canadá

(JIWANI, 2016). Particularmente, as obras citadas levaram, até recentemente, à formulação da

questão para esta  dissertação.  Como dito,  os obituários oferecem um grande potencial  de

investigação e, quando considerado seu aspecto biográfico, essa variedade se estende. Em um

primeiro  momento  me  detive  aos  marcadores  de  geração,  um olhar  resultado  do  projeto

anterior. Mais tarde, as relações de gênero também revelavam provocações interessantes. A

proposta seria então uma análise dos discursos em torno dos marcadores de gênero e geração

nestes obituários.

Reuni para esta pesquisa todos os obituários disponibilizados no intervalo de um ano

(maio de 2015 a maio de 2016) pelo jornal Gazeta do Povo em seu  site  oficial. O jornal é

sediado na cidade de Curitiba e possui  circulação impressa em todo o estado do Paraná.

Encontrei 285 biografias obituárias, excluídas as que denomino como “biografias de caráter

histórico”  por  escaparem do  escopo  regular  de  publicação  que  é  de  até  30  dias  após  o

falecimento  e  direcionar  a  personagens  históricos  da  cidade  e  região,  restando  205

selecionados. Desses, 130 dos perfilados são homens enquanto 75 são mulheres. Os textos

foram colhidos em conjunto com outros elementos da página, como as fotos e comentários

dos leitores,  por também serem compreendidos  como material  de  insight biográfico.  Esta

etapa permitiu explorar melhor a estrutura utilizada e o conteúdo dos obituários do jornal,

percepções desenvolvidas no capítulo 2 e 3 desta dissertação.

Uma outra parte do caminho foi sobre o processo de acesso do material levantado. Os

obituários estão online e cada biografia possui uma página própria. Realizei o download dos

205 obituários,  com alguma dificuldade  para  reunir  todos.  A seção que  lista  os  dias  dos

obituários chega somente até a página 10 e como nem todas as páginas são de biografias

obituárias, algumas são apenas de lista de falecimento, tive acesso a menos de 100 obituários 

restantes (mais antigos) estavam disponíveis, somente não apareciam. Como saída, utilizei

ferramentas  de buscas,  especificando datas  e  domínio pretendido e consegui  encontrá-los.

Converti  cada  uma  dessas  páginas  em  arquivo  formato  PDF  (.pdf).  Os  comentários  de

usuários que encontrei nesses obituários precisei salvar separadamente, pois, após a conversão
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dos  arquivos,  esse  espaço  interativo  desaparecia.  Estas  dificuldades  são  interessantes  na

medida que revelam singularidades ao realizar uma pesquisa por meio digital. São falhas e

limites que algumas vezes escapam até  do entendimento técnico do pesquisador,  restando

procurar estratégias para resolvê-los ou contorná-los.

Como  referencial  teórico  inicial,  parti  de  abordagens  que  se  aproximassem

qualitativamente das discussões sobre subjetividade e da microanálise sociológica. Esta escala

entre micro e macro é estudada por Paulo Guérios (2011), o autor faz uma concisa revisão

sobre a  abordagem das  narrativas  de vida nas  ciências  sociais  a partir  das diferenças  em

escalas.  Ao  focalizar  a  trajetória  de  uma  pessoa  nos  ambientes  sociais  que  frequenta,

questionando as redes de interdependência que se estendem além de seu pertencimento social

imediato, a abordagem se depara com a questão da relação entre o individual e o social, entre

o pequeno e o grande, entre a parte e o todo. Simultaneamente investiga o indivíduo e as redes

sociais, a coletividade da qual ele participa.

Além  disso,  os  estudos  biográficos  nas  ciências  sociais,  me  aproximaram  dos

pressupostos  compartilhados  por  várias  escolas  da  sociologia  compreensiva,  como  o

interacionismo simbólico e a sociologia influenciada pela fenomenologia. Refletir sobre como

a ordem dos fatos sociais e o sentido das ações estão sujeitas às mudanças e cada ato pode ser

considerado  uma  nova  interação,  sem  uma  ordem  preestabelecida.  Por  esta  razão,  o

pesquisador se aproxima da observação da vida cotidiana, para as relações estabelecidas e os

sentidos construídos para os mundos sociais que os sujeitos operam (SANTOS et al., 2014).

Conforme  Creusa  Capalbo  (2000),  a  base  das  pesquisas  fenomenológicas  está  no

mundo da vida,  no mundo cotidiano, no mundo pré-reflexivo, ou seja, está em descrever,

explicitar,  compreender  e  interpretar  o  cotidiano,  já  que  é  nele  que  reside  a  fonte  de

significados essencial e central para todas as pesquisas. Destaco o referencial proposto por

Alfred Schutz (2003) para o estudo da vida cotidiana, considerando-se que é nesse espaço que

se dão as vivências dos sujeitos, no qual ocorrem os seus relacionamentos. De acordo com A.

Schutz,  o  cotidiano é  visto como a região  da realidade  em que o sujeito  pode intervir  e

modificá-lo enquanto age nele, mediante seu corpo. Somente neste âmbito o sujeito pode ser

compreendido por seus semelhantes e interagir junto a eles. O mundo da vida cotidiana é a

realidade fundamental e eminente do sujeito. Alguns dos conceitos relevantes utilizados por

A.  Schutz são:  a  intencionalidade,  a  intersubjetividade,  a  cotidianidade,  o  significado das

ações humanas, a tipificação e o relacionamento social. Camila G. Kieling (2010) reitera, a
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partir de Schutz, que a intersubjetividade é um elemento essencial na construção social dos

sentidos  e  que  a  comunicação  desempenha  este  papel  preponderante  nas  manifestações

concretas da sociabilidade. Os meios de comunicação aparecem, então, como mediadores das

subjetividades, interagindo na construção da realidade, “ao iluminar determinadas relevâncias

e afirmar ou questionar as tipificações presentes no mundo da vida” (p. 4).

Por fim, busquei ainda corresponder ao sentido explicitado por Marcelo Ennes (2013),

em uma abordagem que corresponde aos processos identitários como “expressão de poder e

dominação produzidos pelo sentimento de pertencimento e de diferença que classificam e

hierarquizam socialmente os atores em interação” (p. 63). E para evitar a armadilha de uma

análise puramente individualista metodológica ou apenas estrutural, parto das possibilidades

de  trabalhá-las  em suas  inter-relações.  Norbert  Elias  (1994),  ao  questionar  os  dualismos

exagerados da relação indivíduo/sociedade, concebe um conceito de sociedade baseado em

uma  rede  de  relações,  um  sistema  de  interdependências  entre  grupos  e  indivíduos

independentes, a biografia permite refletir o processo de agência e subordinação do indivíduo

a sociedade.

O  exame  de  qualificação4,  com  parte  desse  caminho  percorrido,  naturalmente

influenciou este processo. O problema de pesquisa, até então propondo uma reflexão sobre as

biografias, diferenças, memória e família, tornou-se amplo demais para os prazos propostos

no mestrado. Seriam pontos que demandariam, para cada um deles, uma nova pesquisa e

várias leituras para conseguir abordar suas implicações. Os marcadores de gênero e geração

também não  eram os  únicos  tensionamentos  que  se  revelavam.  Uma  das  escolhas  desse

caminho  de  pesquisa  foi  ampliar  o  escopo  de  análise  sobre  as  diferenças.  Desta  forma,

redefini o problema de pesquisa: o que os obituários do Jornal Gazeta do Povo revelam sobre

as  diferenças?  Quais  são  as  recorrências  e  descontinuidades  presentes  nesses  obituários?

Previa muitas das questões latentes que surgiriam para responder a esta pergunta, outras foram

surgindo no processo da escrita.

Diante de passagens do texto que sugeriam o desejo de compreender o processo de

produção desses obituários, outro ponto levantado durante a banca de qualificação foi de que

isto seria possível a partir de uma entrevista com a equipe editorial do jornal ou mesmo, se

possível, em Curitiba, com algumas famílias que tiveram seus familiares biografados nesta

seção. Esta possibilidade se mostrava pertinente e frutífera, porém, pelos prazos estabelecidos

4 Participaram desta banca a Profa. Eliane Gonçalves (orientadora), o Prof. Jordão Horta Nunes (PPGS/UFG) e a
Profa. Telma Camargo da Silva (PPGAS/UFG). Ocorrida em 22 de setembro de 2016.
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para a pesquisa, mostrou-se inviável.

Após a qualificação e as modificações que resultaram dessas contribuições, notei que

me  aproximava  de  uma  investigação  dos  discursos  nos  obituários.  Interessavam-me  os

sentidos produzidos e como essas narrativas poderiam acarretar tensionamentos, que situo

como deslocamentos nos textos. Uma inquietação seria como compreender essa construção e

a produção de sentidos no texto. Ingedore Koch (2001), baseada em teorias sociointeracionais

que compreendem o sujeito como o que organiza com outros sujeitos em inter-relação, aponta

que a língua é um meio de interação social e o texto uma materialidade linguística. Assim, a

linguagem  escrita  e  falada,  podem  articular  sentidos,  mas  não  como  propriedade  da

linguagem, mas construídos a partir dela no processo de interação social. A autora defende o

texto como:

[...] uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos intencionalmente
selecionados  e  ordenados  em sequência,  durante  a  atividade  verbal,  de  modo  a
permitir  aos  parceiros,  na  interação,  não  apenas  a  depreensão  de  conteúdos
semânticos,  em  decorrência  da  ativação  de  processos  e  estratégias  de  ordem
cognitiva,  como  também  a  interação  (ou  a  atuação)  de  acordo  com  as  práticas
socioculturais. (KOCH, 2001, p. 22).

Em outras palavras, o que I. Koch afirma é que a produção textual é uma atividade

verbal,  por isso também uma atividade intencional, em que o falante procura desenvolver

estratégias e meios adequados aos seus propósitos, sob as condições que o texto é produzido.

E em último aspecto, é uma atividade interacional, pois está orientada a outros sujeitos do

processo de comunicação. Para que a produção do texto ocorra é necessário ainda três grandes

sistemas de conhecimento: o linguístico (destaco o conhecimento gramatical), o enciclopédico

(o conhecimento do mundo) e o conhecimento interacional. O interacional é o sistema de

conhecimento sobre as formas de inter-ação através da linguagem, as ações verbais. Engloba

os conhecimentos do tipo ilocucional, comunicacional, superestrutural e metacomunicativo.

Enquanto o ilocucional, comunicacional e o superestrutural permitem reconhecer o tipo de

objetivo, o contexto e modelos textuais globais para a linguagem, como o formato de cada

situação comunicativa, o conhecimento metacomunicativo trata-se da capacidade do produtor

do texto em “evitar pertubações, previsíveis na comunicação ou sanar (online ou a posteriori)

conflitos efetivamente ocorridos” (p. 24).

No caso dos textos obituários, portanto, sigo o pressuposto de que os sentidos estão

construídos a partir de modelos e contextos próprios deste gênero, que diferenciam um texto
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obituário  de  um  outro  texto.  São  normas  de  ilocução,  comunicacionais  e  relativas  a

superestrutura  da  linguagem  que  consagram  determinado  formato  para  a  escrita  dessas

biografias e excluí outros. Porém, como essas estruturas não são rígidas nem fixas no tempo,

as rupturas indicam transformações na comunicação interacional em cada caso. Ao mesmo

tempo, não significa dizer que cada obituário seria uma escrita singular resultado de uma

seara de interações possíveis; como força contrária, o conhecimento metacomunicativo busca

assegurar a compreensão do texto e a aceitação dos objetivos do que foi produzido, definindo

um escopo a seguir mesmo que o tempo provoque mudanças graduais nesta escrita.

Atrelada  a  esta  teorização  sobre  os  sentidos  e  os  discursos  do  obituário,  seria

necessário  refletir  sobre  a  análise  desse  material.  Percebi  que  os  termos  “ruptura”  e

“recorrência”  já  anunciavam minha expectativa de partir  livremente de uma interpretação

desses textos. Devido o conteúdo substancial levantado, surgiu a dificuldade de buscas mais

rápidas nesses arquivos, as anotações que fiz durante a leitura não supriam todos os elementos

novos que iam surgindo durante a pesquisa e as mudanças necessárias. As ferramentas de

buscas do próprio sistema operacional do computador ou a oferecida pelo próprio  site do

Jornal Gazeta do Povo foram insuficientes. Passei a pesquisar  softwares que pudessem me

auxiliar neste processo, mas que oferecessem funções simples e intuitivas, considerando que

não exigissem um pré estudo aprofundado para manuseá-los. Encontrei o programa TextStat,

uma ferramenta de análise para textos simples5. Trata-se de um software livre que lê arquivos

de texto e arquivos HTML que formam um  corpus de pesquisa, a partir desse conjunto de

textos, apresenta a frequência de palavras e concordâncias desses arquivos. Trata-se de uma

ferramenta útil na medida em que, ao disponibilizar critérios de busca e listagem de palavras-

chave encontradas, oferece ao usuário o acesso a trechos desses arquivos que contenham tais

recorrências e também a opção de abertura do arquivo original em outros programas. Após

realizar uma nova conversão dos arquivos para o formato de texto que o TextStat requeria e

criar  o  corpus de  pesquisa,  observei  a  lista  de  frequências  que  ele  indicava  para  estes

obituários. Encontrar palavras-chave pouco usuais ou com apenas com uma passagem, foi

importante para localizar tais rupturas e as biografias obituárias que mais se distanciavam

umas das outras. Do mesmo modo, as recorrências de palavras-chave ofereciam pistas sobre

as normatividades da escrita. Desenvolvo esta análise especialmente no terceiro capítulo desta

dissertação.

As técnicas  e  os  métodos que  apresentei  neste  percurso foram uma proposta  para

5 Software disponível em: <http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/>. Acesso em: 10 de fev. de 2017.

21



avançar no problema de pesquisa mas em cada etapa precisaram ser rediscutidas. A revisão

bibliográfica  se  estendeu  a  todas  as  etapas,  auxiliando  nas  questões  específicas  sobre

biografia,  narrativas  e  diferença,  enquanto  uma  pesquisa  documental  fomentou  reflexões

sobre os obituários e  revelou muitas das suas particularidades que pudessem não ter sido

notadas. Até o momento da redação final, todo o levantamento contribuiu para as escolhas que

precisaram ser feitas durante a pesquisa, mas considerando que permitissem um diálogo com

o referencial teórico inicial e os prazos para o caminho da pesquisa.
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CAPÍTULO 1

1.1. O obituário contemporâneo

Uma das histórias mais difundidas que envolvem a publicação do obituário como um

elemento desencadeador de mudança diz respeito à biografia de Alfred Nobel. Alfred foi um

engenheiro químico e industrial sueco, fez sua fortuna na indústria bélica e, além de outros

inventos, criara os explosivos de grande escala. Entre outros biógrafos, jornalistas e escritores,

Daven Hiskey (2011) afirma que em 1988, Alfred Nobel, aos 55 anos, deparou-se com o seu

próprio obituário em um jornal francês. O texto o intitulava como “O mercador da morte” e

alegava que ele – “o rei do dinamite”, estava morto após ter enriquecido em vida descobrindo

novas formas de matar e mutilar  pessoas. O obituário,  claro,  se tratava de um engano. O

biógrafo Kenne Fant (2006, p. 207), explica que o jornal havia confundido Alfred com o seu

irmão, Ludvig Nobel, que sofreu uma parada cardíaca no dia anterior, falecendo aos 57 anos.

A questão é que Alfred Nobel pode ler seu próprio obituário e conta-se que não lhe agradou o

legado atribuído.  Em uma tentativa de mudança da própria  biografia,  em seu testamento,

decidiu  doar  quase  toda  a  fortuna  em  prol  das  causas  que  considerava  humanitárias  e

pacifistas. A partir desse episódio surgiria o Prêmio Nobel, um dos mais famosos prêmios do

mundo, destinado a grandes personalidades e cientistas.

A veracidade desta  história  ainda gera divergências.  O próprio Kenne Fant admite

haver somente fontes secundárias  sobre o ocorrido e que nunca foi encontrado o suposto

obituário. Segundo Natalie Pompilio (2014), Annika Pontikis, porta-voz da Fundação Nobel,

afirma que esta é um grande história, mas parcialmente verdadeira. Alfred Nobel realmente

viu seu obituário com antecedência e ficou descontente com o que leu, ainda assim, não foi

este o único fator que o influenciou a criar um prêmio da paz. Nils Ringertz (2016) conta que

mais de 10 anos antes, Alfred conheceu Bertha von Suttner, mantendo por longos anos a troca

de cartas e profunda amizade. Bertha, a primeira mulher a receber o Nobel da Paz, foi uma

premiada  escritora  e  pacifista  austro-húngara,  autora  do  livro  Lay  Down  your  Arms  e

organizadora do primeiro Congresso Internacional da Paz, em Viena. Bertha mantinha Alfred

Nobel informado quanto ao que denominava “processo mundial de paz”6.

De  todo  modo,  dentro  da  narrativa  que  circula  sobre  a  vida  de  Alfred  Nobel  o

6 A biografia de Bertha Von Sttuner está disponível em: <http://www.womeninworldhistory.com/contemporary-
02.html>. Acesso em: 15 de junho de 2016.
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obituário  surge  não  apenas  como  elemento  da  história,  como  também  ressignifica  sua

biografia póstuma. É desencadeador no sentido de que, ao mesmo tempo, relata e utiliza da

escrita da vida como estratégia de ruptura de uma trajetória definida à outra. Os obituários

geralmente  apelam para  estratégias  discursivas  de  emoção,  clímax e  legado  daquele  que

falece. É necessário presumir sentimentos, momentos da vida que seguem a partir de um teor

principal, o título de “O mercador da morte” será justificado pelas situações, experiências e

infortúnios no curso da vida, até que, em uma reviravolta, possa se tornar outra coisa.

O obituário contemporâneo relaciona anseios de uma sociedade e reflete o lugar social

da  morte  em questão.  É  um espaço  simbólico,  onde  sujeitos  (os  obituaristas)  produzem

enunciados a um público específico, “cujo horizonte de expectativas se sedimenta sobre uma

tradição de lidar com a vida e com a morte”, conforme estudo de Willian Vieira (2014, p. 14).

O  autor  parte  dos  estudos  culturais  para  analisar  os  obituários  como  gêneros  textuais

específicos e investigando a sua ascensão no século 20 e como esta produção pode refletir

valores caros à contemporaneidade. Destaca ainda que nenhum funeral ou missa teria a força

simbólica de sobreviver  na memória coletiva como um texto publicado na imprensa com

objetivo de ser “a última palavra” sobre a vida de alguém – fato que ganha relevância maior

com a internet e da presença maciça dos jornais e revistas (e seus obituários)  online. É um

gênero que ultrapassa os limites do jornalismo e se relaciona com as convenções sobre a

morte e a vida das pessoas, criam retratos íntimos sobre seus modos de vida:

O  obituário  é  tido  aqui  em  sua  definição  conceitual  e  prática  de  textos
confeccionados  por  repórteres  publicados  na  imprensa  em  seções  fixas  e  que
perfilam biograficamente, de forma concisa, a vida do falecido. Formam um gênero
sacramentado pelo metiê jornalístico ao longo de mais de um século (e cujas raízes
se  espalham  por  400  anos),  fruto  exclusivo  dos  métodos  inerentes  à  profissão
(entrevista,  apuração, edição) em interconexão com um horizonte de expectativa,
regimes de verdade e discursos hegemônicos sobre a morte. (VIEIRA, 2014, p. 15).

O  obituário  reúne  a  história  do  indivíduo  mas  também  de  valores  coletivos,  um

encontro  não  somente  com  as  normas  da  escrita  e  do  jornalismo,  mas  também  com as

necessidades sociais vigentes em sua época. Anterior ao estabelecimento da imprensa como

principal veículo de comunicação e circulação de informações no ocidente, a prática de relatar

os mortos pelo que viveram se encontravam em outras produções, como na literatura e nas

artes visuais. Os epitáfios, por exemplo, antecedem e coexistem com o obituário como objeto

de representação e dos anseios da lembrança da vida após a morte.
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Os obituários correspondem, portanto, à biografia do falecido mas manifestam-se em

variedades textuais e literárias. W. Vieira afirma que não apenas os epitáfios possuem essa

relação,  mas  também outros  gêneros  literários  como a  eulogia,  uma  espécie  de  discurso

elogioso,  em forma  de  homenagem ao  morto  e  feito  sobre  seu  cadáver  no  momento  da

“passagem de alma”, geralmente por parentes e amigos. A eulogia foi por muito tempo o

modo de  escrita  de  obituários,  segundo o  autor,  boa  parte  dos  obituários  publicados  nos

jornais até o começo dos anos 20 eram escritos por amigos e familiares e não por uma equipe

fixa de jornalistas.  A eulogia ainda é  presente em cerimônias de sepultamento da cultura

anglo-saxã, ligadas ao protestantismo e muitos jornais menores seguem com esta metodologia

de produção dos obituários (ibidem, p. 28).

Na sessão de obituário dos jornais a lista de óbitos é ainda a variedade mais difundida.

São textos sucintos que procuram oferecer a totalidade, se possível, dos falecimentos de uma

região. Estas listas informam condições para a identificação social do morto, como o nome

civil, idade e filiação, a causa da morte, como também aspecto eleito de importância obituária,

a família que se “deixa” para trás, emoldurando o caráter da perda e de infortúnio dos que

continuam  vivos  e  estavam  ligados  pelo  laço  familiar  estritamente  consanguíneo  ou

matrimonial com o falecido.

Além da identificação, a lista de falecimentos tem em seu aviso a divulgação sobre o

local, como o cemitério, paróquia ou casa da família onde o corpo será velado e enterrado,

além da data e horário desses ritos funerários, seja também o enterro ou as missas. Um tipo

próximo a este são os obituários publicados no jornal oficial de um estado ou município que,

segundo Fabíola J. S. Santana (2011, p. 82), funciona como uma espécie de registro civil, uma

estatística da mortalidade e dos enterrados na região. A seguir, a Figura 1 ilustra a lista de

falecimentos do Jornal da Cidade:
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FIGURA 1 – Notas de falecimentos. Fonte: Jornal da Cidade7.

Outro gênero mais extenso e histórico, a legenda, possui um papel importante para a

compreensão  do  obituário  contemporâneo  por  reunir  aspectos  relevantes  de  moralidade,

biografia  e  religião.  Ligadas  à  Igreja  Católica,  a  legenda  (ou  hagiografia)  é  um tipo  de

biografia que procura descrever a vida de algum santo, beato ou servo de Deus. Na obra “As

formas  simples”,  Andre  Jolles  (1976)  indica  que,  ainda  no  século  13,  as  histórias  e

depoimentos sobre a  vida e os  atos dos  santos  já estavam difundidas.  A produção destas

biografias iniciava a partir de uma investigação documental e testemunhal, eram indivíduos

narrados  a  partir  da  exemplaridade  e  das  características  de  devoção  e  milagrosas.  Essas

biografias de santos beatificados pela igreja ganharam coletâneas e estavam à disposição do

público, fazendo-as ingressarem como parte de um calendário litúrgico. O questionamento

movido pelo autor é como uma pessoa torna-se santa e, em sua investigação sobre o processo

de canonização, percebeu que o servo de Deus, “escolhido”, necessitava principalmente ser

alguém que praticou virtudes heroicas e operou milagres, virtudes que “promanam do sistema

e do aparelho conceptual eclesiástico” (p. 33). O acesso das pessoas a biografias de indivíduos

7 Embora não se trate da minha fonte de análise, optei  neste momento em utilizar o exemplo do Jornal da
Cidade, enquanto a Lista de falecimentos do Jornal Gazeta do Povo será explorada mais adiante. Disponível em:
<http://www.jcnet.com.br/notas_falecimentos.php>. Acesso em: 20 jun. 2016.
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que  poderiam  ser  santificados  ou  canonizados,  começa  a  se  massificar  em  determinada

medida, tidas como literatura de edificação pessoal, orientadas no sentido da imitação:

A legenda fragmenta a ‘realidade histórica’ em elementos a que inculca em seguida,
por si mesma, um valor de imitabilidade, antes de os recompor de acordo com uma
ordem  condicionada  pelo  novo  caráter.  Nesse  sentido,  a  legenda  ignora
completamente a realidade “histórica”, para conhecer e reconhecer apenas a virtude
e o milagre. [...] Quando o desenvolvimento de uma biografia é de tal natureza que a
personagem histórica deixa de formar um todo perfeitamente delimitado e acabado,
quando ela reconstrói o indivíduo com traços que nos incitam a entrar nele, essa
biografia torna-se legenda. (JOLLES, 1976, p 42-43).

Percebe-se uma similaridade da legenda utilizada no cristianismo com o obituário. O

falecido também comprova sua servidão aos valores morais, ele precisa ser investigado e que

a família e o obituarista atestem sua vida enaltecendo suas virtudes heroicas que o colocam

em condição de ser memorável, ser consagrado à imprensa como triunfo da narrativa de uma

vida exemplar.  Por  aqui  não é  difícil  lembrar  das  expressões  comumente repetidas  ao  se

referir  sobre  a  morte  do  outro,  como  “quando morre  vira  santo”.  A legenda  e  o  cunho

religioso constituem um dos caminhos que popularizaram a prática obituária.

Também em uma perspectiva histórica, Janice Hume (2000) analisou 8000 obituários

publicados ao longo do século 19 e 20 dos Estados Unidos da América. A autora demonstra

que os obituários estão intimamente ligados com a história do país, estabelecendo três grandes

períodos de mudanças no gênero: O primeiro período é o que chama da era pré-Jacksoniana

em 1818, marcados especialmente pelos anos que antecedem e sucedem o mandato do sétimo

presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Neste período, os obituários enfatizaram os

homens que ocupavam cargos públicos ou tinham serviço militar, especialmente os veteranos

da Guerra da Revolução Americana de 1776. Todas as ligações com o primeiro presidente

George Washington eram fortemente sinalizadas, muitas vezes bastava isto para que os jornais

selecionassem o falecido para realizar o obituário.

O segundo período, o da era pós-Jacksoniana em 1938. Os obituários passaram a ir

além das pessoas que viveram durante a Revolução. Para a autora esses obituários também

estavam abraçando uma sociedade mais igualitária e mais diversificada. Surgiu uma maior

variedade de ocupações, mesmo veteranos militares foram descritos de forma diferente do

primeiro período. Características como benevolência, intelecto e indústria foram enfatizadas

em vez de traços como bravura, heroísmo e ousadia. O patriota útil, eficiente e até mesmo

empresarial da nova substituiu o herói patriota venerado em obituários de apenas 20 anos
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antes. Os obituários pós-Guerra Civil também se tornavam menos propensos a discorrer sobre

as causas da morte e de doenças. A autora sugere que os norte americanos, esgotados dos

horrores da guerra, começam a se distanciar dos processos de morrer. Outro elemento é que os

obituários  desta  época  estavam mais  propensos  a  mencionar  o  cristianismo,  mostrando  a

influência dos movimentos religiosos da época.

O  terceiro  período,  especialmente  de  1910  a  1930,  foi  marcado  pelo  direito  das

mulheres ao voto. Para J. Hume, as mulheres se destacavam até então apenas pela ausência

nos  obituários  e,  quando  mencionadas,  eram  geralmente  pelo  seu  relacionamento  com

maridos, pais, filhos ou irmãos. Porém, mesmo continuando subrepresentadas, a proporção de

mulheres  nos  obituários  aumentava  neste  período.  E  embora  as  mulheres  tivessem mais

probabilidade de ser lembradas em relação a homens proeminentes, as ocupações de mulheres

começavam a ser apontadas. Hume notou que a riqueza e a indústria recebiam cada vez mais

importância, indicando uma sociedade fortemente capitalista em que o poder econômico era

mais lembrado que o poder político ao escrever sobre a vida das pessoas. Nos anos 30, no

entanto, houve um aceno para a importância da caridade mais do que a simples acumulação

de riquezas como havia sido em 1910. As mulheres nesta década também passaram a ser

mencionadas  com  maior  frequência  e  destacavam  mulheres  mais  fortes,  relacionadas  a

liderança  e  reconhecidas  vozes  no  debate  público.  Os  afro-americanos,  embora  ainda

vagamente representados, começavam a surgir nos obituários incluindo homens negros que

obtiveram realizações profissionais e sucesso financeiro.

Para  J.  Hume,  em todos  os  três  períodos  há  o  reconhecimento  compartilhado  de

valores de patriotismo, da importância de ser americano. O espírito pioneiro,  a menção a

eventos  históricos  e  simbólicos  associados  à  memória  pública  indicam  os  atributos  e  o

reconhecimento  dos  cidadãos  norte-americanos.  Em  outro  estudo,  também  levantando  a

questão histórica e da relação com a memória, Bridget Fowler (2005) procura compreender

como se daria a escolha dos biografados em jornais da Grã-Bretanha nas últimas décadas. A

partir da entrevista com editores dos jornais, B. Fowler percebe uma grande diferença entre o

discurso institucional – de que qualquer pessoa mereceria espaço na coluna –, ao que era

realmente praticado, onde emergiam mais homens relacionados ao poder político, econômico

e intelectual. Interessada em porque determinados modos de vida são escolhidos, a autora

recorre a noção de memória coletiva de Maurice Halwbachs. Para ela, familiares e amigos,
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através de editores e jornalistas,  agiriam como agentes de “contramemória”,  passando em

frente certos “quadros de memória” fora do mainstream da história oficial.

B. Fowler reconhece ainda uma interessante tipologia nos obituários analisados. Para a

autora,  haveria os obituários positivos,  próximos às eulogias,  espécie  de modelo básico e

frequentemente elogioso, focados na trajetória de heróis que encarnam o destino nacional. Um

segundo tipo seriam os obituários negativos, permeados por um discurso crítico, não focados

no elogio ou na homenagem, mas marcados por descrições  e citações  do biografado que

corroboram uma visão pessimista de sua trajetória, caso de ditadores e assassinos. Lembra

ainda que os obituários para os filhos de Saddam Hussain ou até de líderes pós-coloniais

foram desse tipo,  com caráter  agressivo e  adjetivos  negativos,  transpondo a  aparência de

relativa neutralidade, sutileza ou equilíbrio da escrita obituária. Um terceiro tipo, tão raros

quanto os obituários negativos, são os obituários trágicos que narram a vida de indivíduos

com  trajetórias  ascendentes,  um  “herói  caído”  (p.  66)  que  não  consegue  por  infortúnio

alcançar a fama e a realização predestinada. Geralmente são comparados com a trajetória de

pessoas famosas e que evocam grande admiração nacional. Por fim, um quarto tipo e mais

comum  seriam  os  obituários  irônicos  ou  satíricos,  quando  o  narrador  estabelece  um

distanciamento do sujeito biografado e utiliza um efeito crítico e o tom anedótico de situações

inesperadas,  especialmente  utilizados nos  obituários  que discorrem sobre a  classe  política

inglesa.

Os obituários  nos  Brasil,  embora menos frequentes  em nossa tradição  jornalística,

receberam bastante influência dos modos de escrita desses países nórdicos. Historicamente, os

obituários dos últimos dois séculos, também evocaram as figuras de heroísmo e o caráter de

eulogia. Como os textos frequentemente elogiosos e associados a dor e ao lamento da perda,

geralmente emanando uma trajetória épica:

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
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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.  In:  O  FEDERALISTA
(SANTANA, 2011, p. 87).

Em “O cotidiano da morte no Brasil Oitocentista”, o historiador João José dos Reis

(1997) destaca que diante da morte a mobilização de grande número de pessoas tornou-se um

signo de poder secular e ao mesmo tempo “proteção extra ao defunto que se beneficiaria das

rezas  de  uma multidão”  (p.  117).  O prestígio  social  desenhava-se  a  partir  do número de

gêneros textuais que era produzido para dar forma às atividades sociais ligadas ao funeral. Até

mesmo as famílias ricas distribuam cartas-convites e, mais tarde, surgiria o agradecimento

público na imprensa daqueles que compareceram ao funeral.

A historiadora Maria  Aparecida B. B. Rocha (2005) também analisou os  anúncios

fúnebres do período oitocentista ao investigar as transformações nas práticas de sepultamento

em  Cuiabá.  A autora  encontrou  diversas  e  diferentes  expressões  nesses  anúncios,  como

exaltação da dor da perda e das virtudes do falecido, referências à situação política atual e

aspectos que estabeleciam relações com a própria religiosidade e organização familiar local

(p. 84-85).

Luiz de Souza Ponce. Faleceu no dia 13, as 8 horas da noite, este jovem cuiabano,
vítima  de  tubérculos  pulmonares,  e  contando  pouco  mais  de  21  anos  de  idade.
Dotado de robusta inteligência, esteve estudando algum tempo na escola militar da
corte,  procurando  preparar-se  um  futuro  lisonjeiro  na  carreira  das  armas.
Infelizmente teve de voltar para o seio de sua família, por não lhe permitir a sua
saúde arruinada prosseguir nos estudos, deixando a profissão que abraçava. Era o
finado um moço que pelo seu talento poderia vir a ser muito útil à nossa província,
que tanto precisa de filhos ilustrados e que se interessem pelo seu progresso moral e
material,  mas  sim,  não  o  permitiu  o  destino,  cortando-lhe  tão  cedo  o  fio  da
existência. Nele perderam as idéias liberais um fervoroso adepto, que muito poderia
servir ao partido, pois há pouco que se tinha feito alistar eleitor. Nossos sentidos
pêsames a sua família, irmãos e mais parentes, e particularmente aos nossos amigos
capitão Generoso Ponce, Alferes Pedro Ponce, Major João Maria de Souza e Alferes
Luiz Cassiano da Silva.158 (In: A Gazetilha. Anúncios Fúnebres, 16 de janeiro de
1887). (ROCHA, 2005, p. 75).

Outros  anúncios evidenciavam  a  repetição  ou  simples  reprodução  de  modelos

impessoais o que “parecem indicar que os familiares do falecido não se ocuparam mais dessas

tarefas, ou não se sentiam à vontade em executá-las, podendo também ser um indicativo de

que,  lentamente,  essas  atividades  deixaram  de  ser  consideradas  importantes  ou

intransferíveis” (p. 91). A autora indica que lentamente houve uma correspondência entre o
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menor envolvimento da família com a prática de atendimento aos seus mortos e a ascensão de

pessoal especializado, representado, nos jornais, por redatores e jornalistas que, nos anúncios,

se utilizavam de textos comuns e pelas empresas funerárias e necrotérios prestavam serviços

direto a família enlutada.

O  tipo  de  obituário  que  reitera  o  sentimento  de  dor  e  enaltece  narrativas  épicas,

embora cada vez menos frequente, tem seus elementos ainda notados nos dias de hoje. Os

obituários  de  pessoas  famosas  e  de  alto  prestígio  social  entrelaçam  nas  tramas  de  suas

biografias sentimentos de profundo pesar, tragédia mas também de um certo heroísmo em

suas  trajetórias.  Mas  estes  elementos  também  podem  surgir  para  as  vidas  “ordinárias”,

narrando a trajetória de pessoas comuns, recriando uma proximidade com suas características

e cotidiano, introduzindo elementos elogiosos e de lamento, como também de exaltação à sua

biografia. A este fenômeno de uma maior produção e difusão dos obituários de vidas comuns

que situam-se os obituários contemporâneos que, conforme definição de W. Vieira (2014), são

“narrativas mortuárias de caráter biográfico conciso e ligada ao pós-morte e publicada na

imprensa, principalmente a de língua inglesa” (p. 13).

As combinações possíveis em um obituário criam, em cada caso, tipos singulares de

representação da vida e morte, a relação com a coletividade e são sensíveis ao contexto de

inserção. A linguagem e gêneros textuais evocados são híbridos e flutuam entre os memoriais

físicos e virtuais, epitáfios, as lembranças em cartões, chamados também de “santinhos”, entre

outros8. Em todo caso, essa identificação ocorre pela emoção evocada e nos jornais pautam

um esforço de fidelização do público, essas biografias curtas e seus valores relacionados a

moral circulam entre o discurso romanesco, o consolatório e a homenagem.

1.2. A morte é um problema dos vivos?

É célebre a frase – quase em tom de anedota – de Norbert Elias (2001): “a morte é um

problema dos vivos, os mortos não tem problemas.”9 (p. 10). Tal afirmação, quando isolada,

8 Em 2015 a rede social Facebook lançou um recurso para a plataforma chamado contato herdeiro. Nesta opção,
os usuários podem designar alguém para administrar parte de sua conta postumamente. Os herdeiros da conta
podem escrever uma mensagem para ser exibida no topo do perfil do amigo morto, mudar a foto do perfil e até
responder a novos pedidos de amizade em nome do falecido. A intenção é que a conta sirva como uma espécie de
memorial. Caso o usuário ative a opção, a pessoa escolhida recebe uma mensagem automática que explica o
recurso e sentencia: “Escolhi você pois me conhece bem e confio em você. Me avise se quiser conversar sobre
isso.”.
9 Norbert Elias (ELIAS, 2001) afirmou que de todas as criaturas, a morte constitui um problema social apenas
para os humanos, conhecemos a existência de um fim, nos prevenimos, através dos diversos meios das técnicas,
individualmente ou em grupo, das ameaças do extermínio.
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traz uma interessante provocação. Há de fato uma linha que retenha os problemas dos vivos

diante da morte e isenta os que já se foram?

Nascer, crescer e morrer parecem elementos naturais do organismo, são estágios que

concebem uma linearidade biológica ao corpo e sobre a percepção do tempo. Não somente ao

observar o próprio corpo, com a passagem dos anos e o curso da vida,  mas também nas

transformações e ocorrências dos seres vivos em nossa volta. A morte, mesmo que esperada, é

uma ruptura brusca na continuidade, cessa a linearidade do corpo e tempo, por este caráter

imprevisível a morte não é neutra de manifestações que atribuem representações e práticas ao

momento fúnebre. Por representações e práticas enfatizo a concepção de Richard G. André

(2009), que compreende o conjunto de noções e ritos relacionados à morte, tais como “as

concepções de bem morrer, os velórios, os funerais e, entre outros, as posteriores liturgias” (p.

243).

A  partir  de  um  estudo  histórico  e  sociológico,  Philippe  Ariès  (2003)  procura

compreender as diversas transformações ocorridas na postura ocidental diante da morte. Para

o  autor  essas  atitudes  podem ser  divididas  sob a  ótica  da  sincronia  e  da  diacronia,  pois

enquanto  algumas  atitudes  permanecem  praticamente  inalteradas,  outras  surgem  em

determinados  momentos  e  são  peculiares  a  determinado  período  histórico.  A história  das

representações fúnebres é descrita em três grandes etapas. 

A primeira e mais duradoura etapa é a morte domada ou domiciliar, situada no século

17 e sensível à ideia de purgatório da Igreja Católica.  Caracteriza-se por representar uma

familiaridade com a morte e os mortos. Esta é claramente sincrônica e é a morte vista com

maior naturalidade; dentro deste imaginário a morte é precedida de um aviso dado por signos

naturais  ou  por  uma  convicção  íntima.  Este  aviso  permite  que  o  moribundo  tome  as

providências de sua salvação e do cerimonial da partida, centrado no momento exato da morte

e a salvação da alma, constando itens como: o lamento em vida, uma evocação nostálgica das

coisas amadas; perdão dos companheiros; pensar em Deus, admitindo culpas e homenagear o

divino; absolvição sacramental. Trata-se de uma morte pública e organizada, ao mesmo tempo

em que é familiar e próxima, conserva também, por outro lado, um aspecto quase indiferente

e de pouco caráter dramático.

O cotidiano das religiões e crenças foi também estudado pelo historiador João José

Reis (1997) e trouxe um interessante ponto de vista sobre os costumes ligados a morte no

Brasil oitocentista. A partir da análise de testamentos, Reis tentou demonstrar as preocupações
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que a morte representava e o imaginário das crenças pós mortem que deveriam garantir antes

de tudo, “um enterro digno, objetivando a salvação” (p. 104). A presença não só de pessoas

próximas, mas se possível ilustres, ao lado de carpideiras em grande número eram de bom

gosto e significavam que a pessoa era bem quista para aquela sociedade.

No  começo  do  século  18,  P.  Ariès  introduz  aspectos  diacrônicos,  as  pequenas

mudanças sutis que darão um sentido dramático e pessoal à familiaridade do homem com a

morte.  Uma  série  de  fenômenos  que  vão  introduzindo  neste  sistema  tradicional  uma

individualização. Evidenciam-se as representações artísticas do Juízo Final a partir do século

17,  que  vão  passando  das  tradicionais  representações  coletivas  de  ressurreição  para  uma

ênfase no julgamento pessoal; as crenças populares no risco de perder a salvação por cair em

tentação no momento da morte  e  as alusões ao cadáver  em decomposição nas artes e na

literatura, ele conclui que:

Durante a segunda metade da Idade Média, do século XII ao século XV, deu-se uma
aproximação entre três  categorias  de representações mentais:  as  da morte,  as  do
reconhecimento por parte de cada indivíduo de sua própria biografia e as do apego
apaixonado às coisas e aos seres possuídos durante a vida. A morte tornou-se um
lugar em que o homem melhor tomou consciência de si mesmo. (ARIÈS, 2003, p.
58).

E reforça essa individualização com um último argumento: as sepulturas coletivas nas

igrejas vão sendo gradativamente substituídas por túmulos individuais. Surge então a segunda

etapa, a partir do século 18, a preocupação com 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 dor de não aceitar a “morte do outro”, da

perda. 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. Essa nova percepção é um dos

traços do Romantismo. Nesta época o autor chama a atenção para as profundas mudanças na

dinâmica familiar, com novas relações fundadas em sentimento e afeição: o moribundo, que

antes comunicava seus sentimentos e afetos formalmente num testamento,  passa a fazê-lo

oralmente, no leito de morte; o luto formal torna-se uma manifestação de dor. Práticas que

surgiam no século 17 vão se fortalecendo ritualisticamente: a visita regular ao túmulo do

morto,  o  culto  da  lembrança,  a  sociedade  cultua  seus  heróis,  seus  túmulos  tornam-se

monumentos.

Outro fenômeno apontado por P. Ariès que altera as atitudes que vigoravam até a Idade
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Media é a volta à individualização das sepulturas e, consequentemente, o retorno à epígrafe

funerária, costume usual desde as civilizações pré-cristãs. A representação de um Juízo Final

que  avalia  individualmente  o  decorrer  da  vida,  um  ajuste  de  contas  que  evoca  a

particularidade do moribundo, fortalece a relação entre a morte e a biografia de cada um.

Desse modo, “a morte tornou-se o lugar em que o homem tomou consciência de si mesmo”

(ibidem, p. 58-59).

Na última fase, iniciando no século 20, configura-se, a partir dessa intolerância e não

aceitação  da  morte,  a  “morte  interdita”.  Uma das  mudanças  é  a  tendência  de  ocultar  do

moribundo a real gravidade de seu estado; o ato de morrer começa a se tornar problemático. O

antigo costume de morrer em casa é substituído pela morte no hospital; a assistência familiar

que o moribundo tinha é substituída pela equipe hospitalar. O luto é discreto e as formalidades

para  enterrar  o  corpo são cumpridas  rapidamente.  Para  Ariès,  a  modernidade  ameaça  até

mesmo a visita ao túmulo: recorre-se cada vez mais à cremação, como se houvesse uma ânsia

por esquecer tudo o que pode restar do corpo.

As práticas mortuárias na cultura popular brasileira são enfatizadas por Richard G.

André (2009). Para este historiador as representações transversais de religiosidade, além do

prisma  católico,  permitiu  a  continuidade  dos  cultos  a  morte  para  além  da  expansão  do

discurso médico, transmitidas pela oralidade e dos costumes e reconstruídas ao longo de sua

duração:

Às vezes, é possível verificar várias cruzes, remetendo ao falecimento de mais de
um indivíduo (eventualmente famílias), como forma de apaziguar os espíritos das
vítimas. Isso por si demonstra que os saberes médicos não substituíram de modo
simples as concepções e práticas anteriores, mas geraram, antes, uma sobreposição
de temporalidades. (ANDRÉ, 2009, p. 247).

Mesmo com a expansão urbana do século 20, certas atitudes permanecem, como a

expressão do dia de finados sobre outros feriados, as relações com os cemitérios e túmulos. A

partir de diferentes contextos, as representações e práticas abordadas continuam para além do

discurso médico e de outros que permanecem insuficientes, cabendo à religiosidade sugerir o

repertório de soluções, por mais variadas que sejam (ibidem, p. 262).

No caráter sincrônico do tempo histórico, elementos da morte domada e domiciliar são

evidenciadas nos estudos de José de Sousa Martins (1983), todo indivíduo, nasceria envolto

por um destino que determinaria o seu tempo de vida, é preciso morrer no momento certo, ou

seja, nem antes, nem depois. “Por este motivo, no campo, os ritos relativos à morte são ritos
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tempo: São ritos para evitar que a pessoa morra antes do tempo e são também ritos para evitar

que a pessoa morra depois do tempo” (MARTINS, 1983, p. 259). 

No cotidiano da roça, mobiliza-se a reza e as crenças para que a pessoa não morra

antes do tempo. Quem morre antes do tempo fica à espreita, aguardando sua sentença, é uma

situação de perigo, pois a alma não pertence nem ao mundo dos vivos nem ao mundo dos

mortos. Do mesmo modo, José de Sousa Martins enfatiza os ritos para impedir que se morra

depois do tempo. Há a prática da  quebra da oração, uma oração muito forte que quebra a

oração do moribundo que, apegado ao seu santo e resistindo, se recusa a morrer. Um caso

desse tipo é narrado, conta-se sobre um sacristão de igreja que atendia com seus ritos um

agonizante  inquieto  e  aflito,  em meio  às  palavras  rituais,  repreendia:  “Morra  e  deixe  de

bobagens.” (ibidem, p. 261).

Na tradição sertaneja não apenas as mortes fora do tempo são perigosas como também

as mortes desamparadas. A morte fora da casa morada é vista com muita apreensão, pois não

permite o cumprimento dos ritos de bem morrer10 (ibidem, p. 263). Assim os ritos são de

tempo e de espaço e são indispensáveis para a proteção da casa e da família:

Tudo indica que os ritos de descontaminação do espaço e de cerceamento da morte
são ritos destinados a impedir que o sobrenatural se sobreponha ao natural, são ritos
de restituição da vida ao seu ciclo natural, destinados a impedir que a morte possua a
vida e a garantir que os vivos tenham o controle da morte. (ibidem, p. 268).

Os ritos e práticas diante da morte não apenas expressam a visão de mundo de um

grupo, mas também podem ser necessários para uma continuidade do caminho a percorrer

pelo morto,  dependem desses arranjos  também os  vivos,  a  família  e  comunidade em que

viveu. Mircea Eliade (1989, p. 151) observa ainda que “para certos povos só o sepultamento

ritual confirma a morte:  aquele que não é enterrado segundo o costume não está morto”.

Voltando a indagação inicial deste capítulo, os problemas relacionados com a morte podem

ser tantos dos vivos quanto dos mortos.

Além do momento da morte, os mortos podem continuar em agência com o mundo

dos vivos. O trabalho de Jorge Mattar Villela (2015), explora os modos pelos quais os mortos

são chamados a interferir na vida e em alguns aspectos centrais da vida cotidiana no sertão de

Pernambuco.  Na  política  local  a  memória  familiar  age  no  Estado,  reivindicada  pelo

parentesco,  enquanto  os  mortos  tomam  caráter  central  do  processo  eleitoral,  “Retirá-la,

10 O bem morrer seria a serena aceitação da morte pelo moribundo e o cumprimento dos rituais o desenlace: o
momento que corpo e alma se separam.

35



decerto,  destituiria  os  mortos  dos  seus  locais  de  prestígio  e  influência,  condená-los-ia  ao

silêncio  de  suas  vozes,  apagaria  os  contornos  de  seus  rostos,  negligenciaria  a  sua  ação

pretérita, presente e futura.” (p. 26). O morto não é o ser-objeto, inanimado ou suscetível aos

vivos, mas ele condiciona ações no sentido que os vivos precisam prestar os ritos pós-vida, (a

exemplo dos próprios obituários), fazendo jus socialmente a sua passagem, sob pena ou de

não encontrar salvação ou continua vagando entre os que ficam.

1.3. Biografia e sociedade

Gilberto Velho (1994, p. 101-103) afirma que as narrativas biográficas oferecem um

enquadramento retrospectivo e prospectivo ao ordenarem a vida, elas articulam memória e

aspirações dos indivíduos, suas motivações e os significados de suas ações numa conjuntura

própria de vida, conferindo uma sequência e linearidade a trajetória pessoal. Como a memória

opera por fragmentos e os indivíduos certamente têm projetos diversos ao longo de suas vidas,

as  narrativas  biográficas  são  (re)interpretações,  leituras  que  sugerem  perspectivas  até

contraditórias.

Nas  sociedades  onde  predominam  as  ideologias  individualistas,  a  noção  de
biografia, por conseguinte, é fundamental. A trajetória do indivíduo passa a ter um
significado crucial não mais contido mas constituidor da sociedade. É a progressiva
ascensão do indivíduo psicológico, que passa a ser medida de todas as coisas [...]
Carreira,  biografia  e  trajetória  constituem noções  que  fazem sentido  a  partir  da
eleição lenta e progressiva que transforma o indivíduo biológico em valor básico da
sociedade ocidental moderna. (VELHO, 1994, p. 100). 

François  Dosse (2009) aposta  que a  biografia  pode ser elemento privilegiado para

reconstituir uma época, partindo dos sonhos e angústias individuais, mas que ditam sobre a

realidade como um todo. Para o autor, podemos distinguir duas grandes fases para o campo

biográfico. Da antiguidade ao século 17, quando haviam os registros das vidas, impondo-se

depois,  na  ruptura  moderna,  a  biografia.  A palavra  biografia aparece  só  muito  tarde  em

francês e em outras línguas europeias, ao fim do século 17, não significando, porém, que o

desejo biográfico não estivesse presente em tempos anteriores. “O que muda, no fundo, foi o

método de escolha dos grandes homens, dos sujeitos das biografias”, completa. (p. 12).

A biografia mergulha entre polos de uma condição inenarrável da vida de um outro, ao

mesmo  tempo  em  que  surge  o  conserto  imaginativo,  ficcional  biográfico.  É  um  gênero

impuro, híbrido em sua produção.
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A arte biográfica impõe um certo número de cânones. Em primeiro lugar, a biografia
deve  seguir  a  ordem cronológica,  que  permite  conservar  a  atenção  do  leitor  na
expectativa de um futuro que desvelará progressivamente o tecido da intriga [...] O
leitor  é  então  convidado,  como  no  romance  clássico,  a  partilhar  os  medos,  as
incertezas, os sofrimentos do presente de seu herói. (DOSSE, 2009, p. 56).

A expectativa do futuro oferecida ao leitor, mantém, sem dúvida, esse caráter literário,

mas encontra sua fronteira na mesma expectativa de quem consome a biografia que aguarda

encontrar  ali  fatos  autênticos.  Limita-se  ao  biógrafo,  diferente  do  romancista,  a  não

possibilidade de utilizar recursos e desvios que deem vida interior ao seu personagem. Desta

tensão  resulta  a  ambivalência  do  gênero  biográfico,  “permitindo  ao  erudito  verificar  a

autenticidade dos fatos e, ao mesmo tempo, alimentado da ilusão de poder constituir de modo

eficaz uma realidade”. (ibidem, p. 59). A biografia cria um caminho da realização, ordena

qualidades exigidas para tal, essa informação se toma por uma lição de moral, uma mensagem

ética. Como na história literária, elencam determinadas figuras do gênio nacional. Assim, a

busca pelos detalhes, da unidade da vida e de fatos aleatórios ligados somente pelo indivíduo

em  comum,  é  um  apanhado  totalizante  que  evoca  “a  amplitude  de  uma  trajetória  e  a

exemplaridade de um sujeito” (ibidem, p. 92).

Portanto, o material biográfico não é somente o emaranhado sobre uma vida, mas sim

todas as  vidas  que  nela  se  relacionam,  sejam diretamente,  através  da rede individual,  ou

daqueles  que  compartilharam  o  mesmo  momento  histórico.  A biografia  diz  respeito  aos

valores de determinada sociedade, de cunho moralizante ela retribui e constrange, exalta e

silencia o narrável e o não dito. Para servir como a ilustração de comportamentos, François

Dosse expõe a seletividade do gênero biográfico, a escolha dos grandes homens. No século

19, as narrativas sobre reis, guerreiros e santos se abrem para uma parcela maior de eleitos,

aqueles que consigam evocar valores nacionalistas e exemplares:

Em definitivo, os êxitos militares nos campos de batalha surgem como um legado
efêmero em comparação com a solidez das obras e descobertas dos grandes homens,
cujo trabalho pela humanidade é mais construtivo na edificação de um patrimônio
cultural  comum.  Insiste-se,  no  Século  das  Luzes,  sobre  os  méritos  pessoais,
associados à sua capacidade universalizante. (DOSSE, 2009, p. 167).

Norbert Elias (1995), no livro “Mozart, sociologia de um gênio”, oferece o potencial

sociológico para refletir as biografias e seu contexto histórico. Uma das questões norteadoras

do pensamento de Elias sobre Mozart diz respeito ao fato da morte do músico ocorrer, entre
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outras coisas, com determinado peso da carreira de um homem insatisfeito por acreditar não

ter  o  prestígio  e  o  reconhecimento  devido.  De acordo com Elias  (1995,  p.  13),  “para  se

compreender alguém, é preciso conhecer os anseios que este deseja satisfazer”. Ao considerar

esse pressuposto, foi possível a Elias observar as impossibilidades que enfrentavam o artista

em uma sociedade que não oferecia os meios para realizar estes anseios.

Para  Norbert  Elias  a  genialidade  é  construída  a  partir  da  experiência  individual  e

social. Seu trabalho biográfico é sócio-histórico e contribui para a compreensão da figura do

“gênio”. Elias não comete o deslize de desprezar a genialidade considerando-a uma série de

combinações ao acaso, porém, também não o faz parecer uma genialidade divina, “de berço”,

crente em sua existência e talento. Há na genialidade uma relação com as estruturas sociais

em que a arte é produzida e, depende dela também, seu sucesso ou infortúnio. Narra-se a

biografia em um esforço de demonstrar que as experiências individuais e o talento de Mozart

são limitados pela sociedade de corte. Não fosse a experiência individual jamais teria reagido

à ordem social e se não fosse o estágio em que se encontrava a sociedade no modo como se

organizava a esfera da arte, teria alcançado o sucesso e a fama de Beethoven, poucos anos

mais  tarde.  A obra  demonstra  um percurso  metodológico  em que  a  biografia  permite  a

compreensão das estruturas sociais de uma época e como o indivíduo, anônimo ou não, reage

a elas e traça seu destino.

Elias nos alerta que a vontade individual não pode ser considerada fora da dimensão

social,  assim como a  biografia  de  cunho sociológico  não pode desconsiderar  o  momento

histórico e a estrutura social estabelecida. Esta concepção está presente também na obra “A

sociedade dos indivíduos” (1994) do autor que, ao questionar os dualismos exagerados da

relação indivíduo/sociedade,  concebe um conceito de sociedade baseado em uma rede  de

relações,  um  sistema  de  interdependências  entre  grupos  e  indivíduos  independentes.  A

concepção de uma rede anterior ao indivíduo e, das quais ele depende, que compõe a sua

identidade através desta totalidade, mas que também acaba por modificar o coletivo. É nesta

relação entre  os  indivíduos e  estrutura  que  a  biografia  se  torna  elemento  privilegiado da

reflexão sociológica.

A unidade de fatos e acontecimentos de uma vida são princípios para uma biografia,

condensa em linearidade aquilo que é  por  aquilo que foi,  tomando um sentido de ordem

cronológica  e  coesa.  Um texto  recorrentemente  discutido  –  e  por  isso  importante  de  ser

mencionado –, é “A ilusão biográfica” de Pierre Bourdieu (2010). Nele, o autor afirma que o
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empreendimento biográfico consiste em dar a existência narrada e sucessiva, selecionando em

função de  uma intenção  global,  acontecimentos  significativos  e  dando-lhes  conexões  que

confiram sua coerência. Com o abandono de uma estrutura romântica que dota a existência de

uma direção e sentido, havendo um real descontínuo, imprevisto e aleatório, é que diante disto

surge  nas  narrativas  de  vida  um modo  de  expressão  literária  com a  representação  desse

discurso romanesco e totalizante, conformados em uma ilusão retórica. Para Pierre Bourdieu,

acreditar na possibilidade de biografar é tomar como verdade o fato de que a vida constitui

um todo,  “um conjunto coerente e  orientado que pode e  deve  ser  apreendido como uma

expressão unitária de uma intenção subjetiva e objetiva, de um projeto.” (BOURDIEU, 2010,

p.184).

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como o relato
coerente de uma seqüência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja
conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da existência que
toda uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar. (p. 185).

Podemos  reconhecer  como  significativo  o  debate  gerado  a  partir  deste  texto,  em

especial ao apontar o caráter não linear da produção biográfica, mas discordo com o sentido

imaginativo que P. Bourdieu sugere. Suely Kofes (2001) enfatiza ainda a impossibilidade da

apreensão da vida sem a linguagem, tensão não explorada por Bourdieu. A crítica de S. Kofes

ao  autor  é  que  evidentemente  ao  falar  sobre  trajetórias,  privilegiamos  um  percurso  e

sequência, sem necessariamente abrir mão do sentido e da perspectiva subjetiva. Refere-se “às

marcas que os sujeitos imprimem às suas interpretações e às suas existências” (p. 24) que

escapam da noção de trajetória quando vista apenas a partir da clássica oposição sujeito e

estrutura.

Como já mencionado, as biografias e a própria linguagem, seja falada ou escrita, não

são construções isentas do mundo social em que o sujeito está inserido. As lembranças, a

memória  e  o  ato  de  narrar  (a  si  mesmo  ou  aos  outros)  são  elementos  privilegiados  de

compreensão das subjetividades e nelas estão dispostas a forma que os sujeitos organizam e

distinguem eventos. A “ilusão” tratada por P. Bourdieu desconsiderou um crescente estudo

sobre  a  validade  do  método  biográfico,  muitos  contemporâneos  do  autor  reagiram  e

dedicaram obras na defesa do empenho biográfico nas ciências sociais como objeto de análise

(BEARTOUX, 2010; FERRAROTTI, 2010; LEJEUNE, 1975)11. Curiosamente, mais tarde,

11 Daniel  Bertaux (2010) contribuiu para a consolidação das narrativas de vida e para a defesa do método
biográfico na sociologia francesa produzida na década de 70. Sua obra privilegia a perspectiva etnosociológica,
enaltecendo os “mundos sociais” vividos pelo sujeito.
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Bourdieu escreveria a obra “Esboços de uma auto-análise” (2005), tomando como objeto de

estudo sua trajetória intelectual, numa tentativa de compreender sua história a partir dos seus

próprios conceitos sociológicos. Durante a obra, ele aponta as motivações que o levaram a

percorrer  o  caminho  da  filosofia  para  a  sociologia  e  seu  compromisso  com a  produção

intelectual. Podemos inferir que a obra seria por si autobiográfica, mesmo com a ressalva logo

na epígrafe do livro “Isto não é uma biografia”. 

Alguns autores defendem que a crítica de P. Bourdieu direcionava-se ao mau uso do

método biográfico quando tomado como verdade ou validação científica (PASSEGI, 2014, p.

233).  De  todo  modo,  tal  abordagem  também  desconsideraria  as  técnicas  e  métodos

desenvolvidos  para  este  fim  nas  ciências  sociais  que  garantem  maior  objetividade  nas

investigações sobre o curso da vida. Este argumento ainda suporia que as ciências sociais

competem com pressupostos de uma ciência universalizante e exposta a validação do real,

como das ciências naturais, o que certamente já foi extensivamente discutido e contestado.

Pensar as biografias por uma abordagem sociológica suscita ainda questões sobre a

produção biográfica. Podemos considerar que as biografias são informações reiteradas sobre o

indivíduo e que podem ser tomadas como autobiografias, quando são dispostas pelo próprio

sujeito em unidade, atendendo até mesmo a um determinado fim, como no caso anterior da

autoanálise  da  vida  intelectual  de  P.  Bourdieu.  Pode  ser  ainda  produto  de  investigação

histórica  ou  documental  sobre  alguém,  como no  caso  da  atuação  do  biógrafo  ou,  ainda,

quando essas informações são alocadas por quem conheceu o indivíduo.

Para  Leonor  Arfuch  (2010),  na  contemporaneidade  a  concepção  de  biografia  se

expandiu  e  passou  o  caráter  vivencial  tornou-se  preponderante.  Pode-se  considerar  a

intersubjetividade gerada pelas formas biográficas também como “um acordo entre o autor e o

leitor, mas não necessariamente um pacto mútuo e estável” (p. 67). Não se trata mais da busca

de  uma totalidade  biográfica,  mas  evidenciam-se fragmentos  da vida.  O alargamento  e  a

transformação do biográfico diz respeito a uma forte tendência na cultura contemporânea à

subjetivação,  a  privilegiar  as  narrativas  do “eu”,  os  relatos  vivenciais  e  as  mais  variadas

formas de contar a própria experiência,  incluindo a entrevista.  São, assim, traçados novos

contornos do espaço biográfico, habitado por gêneros consagrados como a autobiografia, o

diário íntimo, as memórias, as correspondências, a história de vida, o testemunho em forma de

depoimentos, mas também expressões outras além da escrita, como as audiovisuais e teatrais,

os elementos da autoficção, que alteram os critérios clássicos de veracidade, referencialidade
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e adequação com a articulação entre biografia, história e ficção. 

Os relatos de si estimulam, para além das tecnologias, uma revitalização do escrito,
uma revalorização de formas canônicas talvez um tanto esquecidas (diários, cartas e
relatos  pessoais)  [...]  A internet  conseguiu ainda “popularizar  novas (das  velhas)
práticas  autobiográficas  das  pessoas  comuns,  que,  sem necessidade  de  mediação
jornalística  ou  científica,  podem  agora  expressar  livre  e  publicamente  os  tons
mutantes da subjetividade contemporânea. (ARFUCH, 2010, p. 150).

E. Arfuch enfatiza o caráter múltiplo do espaço biográfico. As escritas de si e dos

outros,  mesmo  quando  narradas  situações  episódicas,  são  processos  constitutivos  de

subjetividade.  A  autora  focaliza  a  produção  das  biografias  enquanto  linguagem  escrita

(diários, autobiografias, cartas) ou falada (entrevistas, filmes). Erving Goffman (1988) oferece

um sentido ainda mais amplo da questão biográfica, pensado a partir das relações de interação

dos sujeitos, refletindo sobre o controle da informação e a identidade pessoal do indivíduo que

resulta no sentido biográfico. Tal abordagem concebe a todo sujeito um biógrafo de si e dos

outros,  escapando  do  juízo  das  biografias  apenas  por  si  mesmas,  o  autor  em  suas

considerações expande a discussão aos determinantes de veracidade das informações sobre o

próprio indivíduo. As informações sobre um indivíduo geram sua linha biográfica, sejam estas

memorizadas  por  seus  amigos  íntimos  ou  nos  arquivos  de  uma  repartição  pública,  seja

portando um documento de identificação, daí será possível também estruturar uma história,

fazê-lo um objeto da biografia (p. 73).

Tudo aquilo que alguém fez e pode vir a fazer possa ser incluído em sua biografia,

porém, como já exposto, não basta a junção de fatos desordenados, é necessário colocá-lo sob

uma única perspectiva, uma única identidade que justifique a narrativa:

Por mais patife que seja um homem, por mais falsa, clandestina ou desarticulada que
seja a sua existência, por mais que esta seja governada por adaptações, impulsos,
reviravoltas, os verdadeiros fatos de sua atividade não podem ser contraditórios ou
desarticulados.  Note-se  que  essa  unicidade  inclusiva  da  linha  da  vida  está  em
flagrante contraste com a multiplicidade de “eus” que se descobrem no indivíduo.
(ibidem, p. 73)

A partir do pressuposto de uma identidade pessoal, deve-se considerar seu grau de

conexão  informacional.  Isto  para  que  estas  informações  sobre  os  fatos  de  uma vida,  sua

proximidade  ou  distância  com  outros  fatos  sociais,  sejam  coerentes  quando  ordenadas,

estejam  conectadas.  E.  Goffman  estabelece  uma  identidade  pessoal,  aquela  do  mundo

individual, a uma identidade social, aquela das informações que se estabelecem com outras
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pessoas. Na sociedade, a primeira divisão está entre quem conhece e quem não conhece o

indivíduo,  os  que  conhecem precisam apenas  serem lembrados dele  para  que acessem as

informações a seu respeito, pois sabem algo sobre de sua identidade pessoal. Aos que não o

conhecem há um vazio de informações, o indivíduo é um estranho para os quais sua biografia

pessoal  não  foi  iniciada.  No círculo  de  pessoas  que  possuem informações  biográficas  de

alguém, podendo este alguém sabê-las ou não (uma artista, uma celebridade, por exemplo), há

um círculo mais íntimo de pessoas que não só possuem informações da pessoa como também

oferecem informações de si mesmas. Sabem, ambas as partes, sobre o “outro” e, em geral,

pessoalmente trocam um cumprimento ou conversam. Há um reconhecimento social, “um ato

de comunicação” (GOFFMAN, 1988, p. 74).

 Nunca se sabe quem pode ter informações pessoais, conhecer de fato o indivíduo, este

também pode ser precedido por uma fama. A reputação de alguém atinge mesmo as pessoas

que não o conhecem pessoalmente, tornando sua imagem pública. Essa imagem é constituída

de  pequenos  fatos  sobre  ele,  mesmo  que  diversa  daquela  imagem  dos  que  o  conhecem

pessoalmente conservam,  que podem ser  verdadeiros  e  que se expandem até  adquirir  um

efeito de dramatização e digno de atenção. Como consequência, pode ocorrer uma forma de

estigmatização. A figura que o indivíduo possui na vida cotidiana poderá se modificar, ser

reduzida  ou  estragada  por  novas  informações  virtuais,  favoráveis  ou  desfavoráveis  a  ele,

criadas pela figura pública. O indivíduo está centrado então entre um círculo de pessoas que o

conhecem pessoalmente ou mesmo que apenas pelo nome, todos podendo ter informações

distintas sobre ele, porém que mantém uma estrutura biográfica em si.  Mesmo que hajam

papéis distintos nas convivências de cada um, haverá em certa medida uma assimilação que

conectem esses papéis (ibidem, p. 83).

Considerando  a  contribuição  destes  autores,  permite-se  refletir  que  o  esforço

biográfico institui numa unidade que melhor condense o indivíduo aos fatos de sua vida e

daquilo que sabem e o quanto sabem sobre ele. É necessário justificar ainda o ato em si, de

contar e seu motivo. Como quando falamos de um amigo a alguém que possa lhe oferecer um

emprego,  certamente  sua  biografia  será  contada  de  modo  que  destaque  suas  qualidades

profissionais e que sejam coerentes entre si, que confirmem o motivo da comunicação. Estas

informações  podem não  ser  verdadeiras,  ou  ser  manejadas  colocando  sob  uma  ótica  de

convencibilidade,  criando  um  “outro”  social.  Neste  sentido,  as  biografias  utilizadas  nos

obituários permitem essa visualização, o ato do falecimento e o que prossegue para que aquele
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que partiu seja lembrado, haja complacência com sua partida, mesmo para aqueles que nunca

o conheceram e não podem atestar tal veracidade. No próximo capítulo, apresento o Jornal

Gazeta do Povo, bem como a seção de obituários e a especifidade da publicação digital, para

retomar os pontos que foram levantados nesta primeira parte.
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CAPÍTULO 2

2.1. Os obituários do Jornal Gazeta do Povo

Para compreender a história do Jornal Gazeta do Povo e a região em que ele se insere,

é importante uma, ainda que muito breve, apresentação do Estado do Paraná. Está situado na

região Sul do País, faz divisas com os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa

Catarina, com o Paraguai e Argentina e é banhado pelo Oceano Atlântico. Tem uma extensão

territorial de 199.880 km² e possui 399 municípios. O IBGE (2016) estima que atualmente a

população do Estado do Paraná esteja  em mais  de 11 milhões de habitantes,  possui  uma

população predominantemente branca (3º do país) e de católicos (11º). Conforme a pesquisa

de autodeclaração do censo de 2010 (IBGE, 2010), 70,06% dos paranaenses declararam-se

brancos,  25,35%  pardos,  3,15%  pretos,  1,19%  amarelos  e  0,25%  indígenas.  O  censo

demográfico confirma que a população do Paraná é formada em sua maioria por católicos

apostólicos  romanos  (69,596%);  seguidos  por  protestantes  ou  evangélicos  (22,176%);

espíritas (1,042%); testemunhas de Jeová (0,576%) e outros (0,637%). Sendo que 4,644% não

possuem religião12.

No início da colonização Portuguesa, a região onde se situa hoje o estado do Paraná

fazia parte da capitania de Santo Amaro. A exploração da região foi iniciada a partir de 1531,

enquanto já no século 17, existiam as vilas de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Curitiba) e

a de Paranaguá. No final daquele século descobriram-se minas de ouro, que atraíram muitos

exploradores para o interior do atual Paraná. A este período corresponde também a primeira

das ondas povoadoras que constituíram o estado, o crescente fluxo de imigrantes asiáticos e

europeus, especialmente alemães, italianos, poloneses e ucranianos, que se dirigiam ao Paraná

especialmente para trabalhar com a agricultura de abastecimento em colônias agrícolas nos

arredores dos centros urbanos. Neste período o governo local desenvolveu políticas para atrair

novos migrantes a fim de promover o desenvolvimento econômico do Estado. Somente entre

os anos de 1853 e 1886 o Paraná recebeu aproximadamente 20 mil migrantes, que formaram

diversas colônias no território13.

O Estado do Paraná destaca-se como a concentração de descendentes de ucranianos do

12 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Tabela 2093 – População residente por cor ou raça,  sexo,
situação do domicílio e grupos de idade – Amostra – Características Gerais da População. Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. 2010. Acesso em: 22 jan. 2016.
13 Um  pouco  de  história.  Secretária  da  Cultura  do  Paraná.  Disponível  em:
<http://www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1> Acesso em: 22 jan. 2016.
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país. Dos quase 500 mil espalhados, cerca 400 mil residem no estado. Apenas em Curitiba,

são 55 mil e o maior percentual está na cidade de Prudentópolis, onde 75% da população são

descendentes  de  ucranianos14.  Paulo  Augusto  Tamanini  (2013)  investigou  as  práticas

religiosas e de ocupação da cidade de Curitiba por estes descendentes a partir da década de

60, afirmando:

Em  Curitiba,  os  imigrantes  ucranianos,  como  os  de  tantas  etnias,  instituíam-se
indivíduos plurais: eram eles, sua cultura, sua religiosidade, seus modos de se estar
no mundo, enredados por uma memória em busca de um pouso para acomodar-se e
cristalizar os registros que ainda não tinham sofrido esfacelamentos. A capital do
Paraná, para além de lugar de refúgio dos ucranianos e de ancoradouro para suas
memórias,  tornou-se  local  de  encontros  e  de  possíveis  articulações  entre
esquecimentos e lembranças, urdindo sentimentos de ruptura de um passado com a
frágil sensação de continuidade. (TAMANINI, 2013, p. 126).

O Jornal Gazeta do Povo foi fundado em 1919 em Curitiba, estado do Paraná, quando

a cidade  contava  com cerca  de  78  mil  habitantes.  A ideia  inicial  era  fundar  uma revista

jurídica, até que seus fundadores, o advogado alagoano Oscar Joseph e o também advogado e

paraibano Benjamin Lins, se convencerem de que os curitibanos precisavam mesmo era de

um jornal  combativo,  que  “quebrasse  a  unanimidade  da  imprensa  oficiosa  do  jornalismo

curitibano de então”15. Em sua primeira edição, na coluna “Nosso Rumo”, uma projeção do

jornal para o futuro, afirmavam o ideal de um veículo de utilidade pública e que atingisse todo

estado  do  Paraná,  que  “seu  objetivo  não  era,  enfatizam,  se  preocupar  com  os  assuntos

particulares de cada pessoa, mas com interesse geral de toda estrutura social. Sem dividi-las

em classes.” (OLIVEIRA; BARBOSA, 2011, p. 4).

Alexandre C. Santos (2011) ressalta ainda que ao longo das décadas seguintes, o diário

consolidou sua participação no mercado editorial de Curitiba, desenvolvendo um jornalismo

com características notadamente locais e regionalizadas de prestação de serviços (p. 6). Esse

reconhecimento local é enfatizado na página de apresentação do jornal no site da empresa que

responde atualmente pela gestão do Gazeta do Povo, o Grupo Paranaense de Comunicação

(GPCOM):

Do Povo do Paraná. Isso é o que a Gazeta do Povo representa para o paranaense.
Um jornal que está sempre ao lado do seu povo expressando, além da informação,
diferentes opiniões para que cada leitor forme seus próprios conceitos.  Líder em
circulação do Paraná, é um jornal que tem sua história pautada pelo respeito aos
leitores. A busca constante pela identificação e aproximação com seu público sempre

14 Imigração  ucraniana.  Representação  Central  Ucraniano-Brasileira.  Disponível  em:
<http://www.rcub.com.br/rcub/quem-somos/imigracao-ucraniana/> Acesso em: 28 jan. 2017.
15 SANCHES, Mariana. Uma história em páginas tipografadas. In: Especial Jornal Gazeta do Povo, fev. 2009.
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fez parte da trajetória da Gazeta do Povo. (Grupo Paranaense de Comunicação)16.

Em agosto de 1995, a Gazeta lançou um sítio com links ativos para matérias do jornal

impresso, foi o segundo jornal do país a disponibilizar parcialmente conteúdos na rede. Nos

anos  seguintes,  com  plataformas  mais  desenvolvidas  de  conteúdo  digital,  adquiriram  as

primeiras câmeras digitais, “a equipe da Gazeta do Povo on-line começa a produzir conteúdo

próprio para Internet” (SANTOS, 2011, p. 11).

A lista de falecimentos, que atualmente integra a sessão de obituários, fazia parte do

jornal desde as primeiras publicações. A. Santos descreve que na sede no centro da cidade, em

1923, havia em frente uma pedra de mármore abastecida com notícias manuscritas extraídas

das próprias bobinas de papel de impressão do jornal. Conhecida como “Pedra da Gazeta”, a

qualquer  hora  do  dia,  as  pessoas  podiam ler  as  mais  recentes  informações,  inclusive  ter

conhecimento dos falecimentos dos habitantes (ibidem, p. 6).

Na página inicial do site Gazeta do Povo a sessão de obituários pode ser acessada em

uma coluna de rodapé, sob o título “Obituário”, acompanhado por um ícone de uma cruz. Ao

lado desta opção estão outros serviços diários e fixos, como horóscopo e previsão do tempo. A

sessão é atualizada diariamente, possui uma listagem de datas, título e breve início do texto

que é acessado por meio de páginas web independentes. Não são todos os dias as publicações

das biografias, ou legendas, havendo ocasionalmente apenas a lista de falecimentos. A lista de

falecimentos  não  possui  fotos  na  listagem  nem  na  página  própria,  não  contém  também

variações  que  destaquem  ou  sub-representem  algum  dos  anúncios.  Seguem  um  modelo

sucinto, em ordem alfabética e apresentam informações sistemáticas.

As informações dos falecimentos são fornecidas pelo Serviço Funerário Municipal, as

mensagens curtas também são convenientes para que a lista não se torne muito extensa. Na

data da figura a seguir (Figura 2) haviam 46 falecimentos anunciados.

16  Disponível em: <http://www.grpcom.com.br/unidades/gazeta-do-povo.html>. Acesso em: 20 jun. 2016.
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FIGURA 2 – Lista de falecimentos no Gazeta do Povo. Fonte: Jornal Gazeta do Povo.

Na  página  principal  da  sessão  de  obituários  é  possível  reconhecer  as  biografias

póstumas facilmente. Diferentemente da lista de falecimentos, as biografias contém uma foto

da pessoa falecida acompanhada de um título que identifica e é geralmente elogioso. Primeiro

há o nome da pessoa, ou apelido, seguido de dois pontos e esta característica em forma de

enunciado  que  será  explorada  no  texto  completo.  “uma  típica  mamma  italiana”  ou  “o

construtor de casas, amizades e valores” representam bem o objetivo do título, despertar a

curiosidade,  muitas vezes de modo virtuoso ou pitoresco, mas buscando também registrar

uma personalidade ao texto, exaltando qualidades, o trabalho em vida, hobbies, contribuições

tidas como marcantes para a região, entre outros. Enquanto a lista de falecimentos permite

que os  leitores  reconheçam o falecido  pelas  informações  objetivas  de registro civil,  estas

biografias resgatam o caráter mais subjetivo para este reconhecimento. A Figura 3 ilustra este

espaço:
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FIGURA 3 – Obituário do Gazeta do Povo. Fonte: Jornal Gazeta do Povo.

As biografias possuem em média uma página e meia a duas páginas17 e geralmente são

assinadas pelo jornalista que as produziu, porém algumas outras constam apenas “a redação”

neste espaço de autoria. Como se percebe na Figura 3, o primeiro parágrafo do texto busca

enfatizar o título e introduzir o leitor a biografia. Os parágrafos seguintes variam de acordo

com a ênfase que será dada, como a idade ou causa da morte, mas possuem elementos comuns

as outras biografias. Há sempre um marco inicial para a vida narrada, comumente citada a

cidade, estado ou país de origem, a ascendência familiar, aspectos dos primeiros ciclos da

vida – infância, juventude – também podem ser utilizados18:

Nasceu em Borá,  em São Paulo, mas veio para Arapongas,  no Norte do Paraná,
ainda  recém-nascido.  Passou  toda  a  infância  na  cidade.  Contava  que  os  pais
Cristóvão e Conceição foram “desbravadores” da região. Era o penúltimo filho entre
os 12 do casal. (In: Antônio: o amor por Arapongas e pela história. 78 anos).

A construção  desta  primeira  etapa  da  vida  também destaca  situações  tidas  como

comum a juventude:  a  formação universitária,  a primeira  profissão exercida,  casamento e

17 Se deslocado somente o texto, suponho que cada uma dessas biografias possua, em média, em torno de uma
página.
18 Mesmo com os nomes completos publicados no jornal, opto apenas pelo primeiro nome e acrescento a idade
ao final do título do obituário, considerando que se trata de um dado importante na construção dessas biografias.
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filhos.

Otavia  nasceu  em 1925  e  cresceu  no  distrito  de  Bateias,  em Campo Largo,  na
Região Metropolitana de Curitiba. Foi também em Bateias que o clã Zanetti Carnieri
deu  seus  primeiros  passos,  com o  casamento  de  Otavia  e  Almiro. Para  os  mais
céticos, coincidência. Para os românticos, destino. (In: Otavia: uma típica mamma
italiana. 90 anos).

As biografias  evocam em seu núcleo  a  afetividade  e  histórias  que  singularizam a

pessoa  falecida.  Participação na política local,  religiosidade,  reconhecimento social,  todos

podem ser investidos na trajetória de vida para garantir esta singularidade. As vivências em

família recebem grande destaque e se emolduram de acordo com a biografia, seja o papel de

marido, esposa, filha ou filho, mãe, pai, avós, narra-se parte do comportamento e lembranças:

Se não estava em casa ou na igreja, era certo que se encontrava na casa da filha
Michele  para  visitar  as  netas  Emanuelle  e  Sara.  Vó  dedicada  e  muito  presente,
contava também com o carinho e admiração do genro Sérgio – a quem via como
filho. (In: Cirlene Aparecida: mãos atentas e habilidosas. 47 anos).

Tinha  especial  apreço  em assustar  os  familiares.  [...]  Uma  das  fantasias  era  do
Fantasma da Cabeça Branca, que aterrorizou gerações e perturbou o sono de filhos,
netos e empregadas. [...] Fazia sucesso nos almoços familiares com um molho de
carne especial. Seguiu com a receita mesmo depois de perder os movimentos da
parte esquerda do corpo, após o primeiro AVC, em 2005. Fazia uma feijoada muito
requisitada. (In: Douglas: entre nuvens e estrelas. 69 anos).

Ao fim das biografias conta-se a causa da morte. No caso de falecimento por doença,

antecede um breve quadro da saúde, podendo conter as complicações médicas, o agravamento

da  enfermidade,  o  suporte  familiar  e  comportamento  diante  da  doença.  Nas  mortes  por

acidente ou inesperadas, narra-se o dia da ocorrência. Há ainda o realce do sentimento de

perda, ao concluir os familiares e amigos que se “deixa”, finalizando a biografia com uma

sentença em negrito com data do falecimento, idade, causa da morte e cidade:

Conhecido  por  ser  uma  pessoa  de  trato  fino,  carinhosa,  foi  baleado  na  rua  por
assaltantes que tinham acabado de roubar uma distribuidora de doces. Foi socorrido,
mas não resistiu. Ele iria almoçar e, à tarde, faria um teste físico. [...] Deixa a mãe e
um irmão. Dia 10 de julho, aos 50 anos, em consequência dos ferimentos causados
por arma de fogo, em Curitiba.  (In:  Roni: um guarda municipal entre livros e
peixinhos. 50 anos).

No dia 12 de junho, a direção do Hospital Pequeno Príncipe fez algo inédito: liberou
totalmente  a  ala  da  cardiologia  para  que  Daiane  recebesse  visitas.  Ela  pôde  se
despedir  de  todas  as  pessoas  que  amava.  [...]  Deixa  os  pais  Laurito  e  Gislaine
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Aparecida,  os quatro irmãos e muitos amigos. Dia 14 de junho, aos 16 anos,  de
insuficiência cardíaca, em Curitiba. (In:  Daiane: a estrela que foi para o céu. 16
anos).

Durante toda a sessão a opção “Sugira um obituário” é visível na coluna superior. A

ferramenta permite que os interessados respondem um formulário online para que a equipe do

jornal entre em contato, além de explicar o processo de publicação do obituário:

O obituário é uma coluna publicada diariamente no jornal e conta a história de uma
pessoa que faleceu nos últimos 30 dias.  O espaço foi  criado com o objetivo de
preservar  um  pouco  da  memória  e  homenagear  a  família  que  perdeu  um  ente
querido. São retratadas sempre pessoas que tenham nascido ou vivido no Paraná. Os
textos são escritos por jornalistas, mediante entrevista com a família. As publicações
são gratuitas. (In: Gazeta do Povo. Sugira um obituário).

Como  se  percebe,  há  o  critério  de  localidade  e  tempo  para  o  pedido  após  o

falecimento. Para o requerente não há explicitamente a exigência de parentesco, porém, ao

mencionar  a  “homenagem a  família”  e  que  os  textos  são  mediados  por  esta,  é  possível

reconhecer que é dado à família a escolha de produzir ou não o material biográfico. Há ainda

o aviso sobre a gratuidade da publicação. Como mencionado anteriormente, as sessões de

obituários são de baixo custo para os jornais e possuem audiência satisfatória, a não cobrança

pelo serviço parece buscar que haja demanda de publicações.

Nem todas as biografias adotam os mesmos critérios. Existem nesta sessão do Jornal

Gazeta  do  Povo  biografias  póstumas  de  caráter  histórico.  Essas  biografias  tratam  de

personalidades ilustres da região, compõem uma narrativa mais heroica, com ênfase nas datas

e feitos consagrados, voltadas ao “passado da cidade”, como no exemplo seguinte:

Para aqueles que se debruçam sobre a história de Curitiba e do Paraná, um nome de
grande importância é o de Francisco Negrão. Dono de uma produção bibliográfica
abrangente,  teve  seu  nome  reconhecido  por  duas  grandes  obras:  a  Genealogia
Paranaense e os Boletins de Atas da Câmara de Curitiba. [...] Faleceu no dia 11 de
setembro de 1937, aos 66 anos de idade e foi sepultado no Cemitério Municipal São
Francisco de Paula.  [...]  se dispôs a transcrever e registrar partes importantes da
história  de nosso estado e de seus personagens.  (In:  Negrão: o passado de um
genealogista).

O hibridismo na tentativa de oferecer uma perspectiva histórica e até mesmo didática

nos obituários do Gazeta do Povo também fica evidente quando a sessão passa a contemplar

também  artigos  jornalísticos  que  são  assimilados  como  dentro  do  mesmo  universo  das

representações  mortuárias  e  fúnebres.  Em 21  de  agosto  de  2015  a  sessão  publicou  uma
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matéria sobre a estreia de uma coluna sobre arte tumular e práticas fúnebres que, por fim,

discorria:

A partir do próximo sábado (29) a seção Obituário, da Gazeta do Povo, também
passa a publicar matérias sobre cemitérios, arquitetura tumular e ritos – com foco em
informações  e  curiosidades  de  Curitiba  e  das  cidades  do  interior  do  estado.  De
segunda a sexta, o jornal continua a veicular os textos em homenagem aos falecidos.
(In: Obituário estreia coluna sobre arte tumular neste domingo (23)).

Apesar  da descrição,  a  coluna  tratou  principalmente  de temas  que foram além do

caráter  regional.  Artigos  como  “A morte  como  objeto  histórico” trouxeram reflexões  de

grandes teóricos, citando, por exemplo, o filósofo Emil Cioran e os sociólogos Norbert Elias e

Philippe Ariès, sendo os dois últimos também utilizados nesta pesquisa. O artigo  “Flores e

velas  nas  ruas:  o  luto  como manifestação  coletiva” mesclou a  coluna  com o caráter  de

noticiário ao descrever um atentado terrorista na cidade de Paris, ocorrida uma semana antes,

contextualizando o título com uma cobertura jornalística. Outros artigos buscaram dar forma a

pluralidade religiosa das práticas fúnebres, exemplo dos artigos “Fé e consolo no velório dos

católicos e dos evangélicos”, “Luto e momento de oração e equilíbrio no islamismo” ou “As

tradições de um enterro judaico”.

Por se tratar de um acesso ao conteúdo digital o leitor pode realizar uma integração

direta com algumas redes sociais suportadas pelo  site, compartilhando e interagindo com o

que é publicado em sua própria rede. A partir desses perfis é possível também realizar login

(identificação do usuário) para realizar comentários, responder ou mesmo “curtir”19 o que foi

escrito. Essa interação, quando ocorre, permite avaliar a reação dos leitores a determinados

assuntos e a popularidade despertada pelo obituário. Na sessão aparecem comentários que até

mesmo justificam, no geral, o hábito de acompanhar os textos:

Pode até parecer mórbido e poucos admitem, mas eu leio sim o obituário. E nestes
pequenos livros de pessoas que deixaram as suas marcas  na família e  amigos,  a
gente  descobre  histórias  maravilhosas  que  nos  fazem  pensar  o  que  realmente
queremos deixar para cada um. Algumas nos causam tristeza, outras risadas e outras
admiração. Pode ser que aquelas pessoas nem sempre foram tudo aquilo que consta
naquele texto, não que se tratem de mentiras, mas acredito que o mais importante é
que o resumo de sua vida inclua pelo menos alguns momentos especiais ainda que
para poucas pessoas. Então, vamos viver! (Comentário, Miriam. In: Anna Maria, a
dona da história).

19 Recurso popular no Facebook, o botão “curtir”, representado por um ícone de uma mão com o polegar para
cima, indica aprovação e foi bastante difundido e apropriado pelos conteúdos na internet, mesmo fora da rede
social.
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Para que haja um controle sobre a ferramenta,  de forma geral,  os usuários do  site

devem,  ao  se  cadastrar,  concordar  com  os  termos  de  uso  que  inclui  normas  para  os

comentários. Os termos de uso indicam que o jornal pode suspender os comentários e mesmo

banir os usuários que efetuem comentários que:

[...]  sejam  considerados  ilegais,  fraudulentos,  ameaçadores,  depreciativos,
difamatórios, obscenos ou questionáveis, ou que violem a legislação e as regras do
presente termo (inclusive  as  do item abaixo),  porém,  não se responsabiliza pelo
armazenamento  de  conteúdos  inseridos  pelos  usuários.  [...]  Manifestação  falsa,
ambígua, inexata, exagerada ou extemporânea, de forma que possam induzir a erro
sobre  o  seu  objeto  ou  sobre  as  intenções  ou  propósitos  do  comunicador;  [...]
Manifestação  contrária  ao  direito,  à  honra,  à  intimidade pessoal  e  familiar  ou  à
própria imagem das pessoas. (In: Gazeta do Povo. Termos de Uso).

As regras parecem partir do ponto de vista jurídico, visto que dá-se objetividade a

valores relativos, como “exagerada”. Para efetivar o cadastro é necessário estar de acordo com

essas regras, elas não explicitam se haverá a fiscalização por parte da equipe do jornal, mas

citam que caso haja contestação ou denúncia por parte de outros usuários, este poderá ter seu

comentário apagado ou ainda ter a sua conta suspensa.

2.2. A morte anunciada

O ato de anunciar e publicar a morte em um obituário que é também online possui

sentidos relevantes que se relacionam com as narrativas, os ofícios nos jornais e leitores. O

ambiente virtual não trata-se apenas de um dos meios possíveis para divulgação, vimos que

ele  possui  elementos  próprios  que  não  seriam  possíveis  na  mídia  impressa  –  como  na

interação direta  com o público – e  o  impacto  deste  elemento no conteúdo.  Janice  Hume

(2009) analisou obituários online buscando entender como alguns jornais utilizam essas novas

tecnologias e como retratam novas práticas sobre o viver e morrer.  Chamou a atenção da

autora especialmente os obituários que ofereciam uma página própria para o falecido e um

fórum de mensagens na mesma, uma espécie de “cemitérios virtuais”. Nestes fóruns surge

uma  interação  dos  usuários  com  os  mortos,  embora  os  últimos  estejam  ausentes,  estes

usuários expressam emoções,  contam histórias  como se endereçadas ao próprio perfilado.

Além disso, facilitam as conexões entre os leitores e a possibilidade de construir novos tipos

de comunidades virtais. Isso representaria uma ruptura dos obituários do passado, liberados

dos formatos lineares e não interativos.
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Nos  jornais  investigados,  J.  Hume  percebe,  entretanto,  que  essa  passagem  dos

obituários tradicionais para o que seria um novo modelo de contar a vida dos mortos ainda

não foi completa. Os jornais ainda não utilizam toda a variedade de recursos que o espaço

digital  pode oferecer,  mantendo geralmente apenas a  integração com as  redes sociais  e  a

postagem de comentários apenas em texto,  não explorando outras ferramentas e conteúdo

audiovisual.  No  site do Jornal  Gazeta  do Povo,  uma ferramenta  parecida com os  fóruns,

mesmo  que  ainda  pouco  explorada  pelos  usuários,  é  o  espaço  de  comentários  nestes

obituários.  Eles  oferecem uma interação com outros  usuários,  como na opção “responder

comentário” ou mesmo ao narrar histórias em terceira  pessoa,  a intenção passa a  ser que

outros usuários leiam o relato. Como apontado por J. Hume, as mensagens também podem ser

diretas para o sujeito falecido, utilizando pronome “você”, embora unilateral, estas mensagens

estão voltadas para o morto e também sugerindo alguma espécie de interação.

No  texto  de  J.  Hume,  dois  aspectos  me  parecem  fundamentais  neste  processo

interativo online. O primeiro deles é como essas ferramentas, sejam os comentários ou fóruns,

permitem que mais pessoas se conectem, participem e contribuam com o obituário. Enquanto

na maioria dos obituários tradicionais as informações vem geralmente da família imediata,

nestes espaços digitais amigos, colegas de trabalho, parentes distantes e uma variedade de

outras pessoas podem compartilhar suas narrativas, histórias vividas e qualidades do falecido

até  mesmo  não  conhecidas  anteriormente  pela  família  imediata  ou  que  não  haviam sido

registradas. Essas contribuições indicam outras conexões emocionais profundas que vão além

da  família  consanguínea  mas  que  são  frequentemente  desprezadas  pelos  obituários

convencionais. O segundo aspecto, consequente do primeiro, é que a possibilidade de mais

pessoas contribuindo com os obituários e memoriais ofereceria retratos mais diversificados

dos mortos, assim criando também novas e plurais inscrições na memória pública. Através

dessas  novas  tecnologias,  novas  formas  de  enquadrar  essas  memórias  surgem  e  podem,

inclusive,  gerar  disputas  e  biografias  não-lineares  promovendo  novos  tensionamentos  no

espaço biográfico. 

Outro  ponto  que  demonstra  uma  transição  ainda  lenta  é  que  os  obituários  online

tratam-se muitas das vezes de conteúdos dos jornais impressos apenas disponibilizados na

rede, não havendo uma produção direcionada para o meio digital.  Os obituários do Jornal

Gazeta do Povo são também os mesmos disponibilizados na versão impressa, porém, seria

impreciso dizer que haja uma tendência para que o conteúdo atenda uma plataforma ou outra.
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Para Roger Chartier (2002), estamos diante de uma grande revolução da escrita na internet e a

ordem dos discursos que alteram profundamente a textualidade eletrônica. Os textos podem

ser lidos agora por um único aparelho, o computador, que reúne diante do leitor os diversos

tipos de textos tradicionalmente distribuídos por objetos diferentes. Estas leituras, todos os

gêneros a partir de um mesmo suporte e nas mesmas formas eletrônicas, tornam-se uma nova

inquietação  para  os  leitores  em  lidar  com  “o  desaparecimento  dos  critérios  imediatos  e

materiais que lhes permitiam no passado distinguir, classificar e hierarquizar os discursos pelo

formato visível que apresentavam” (p. 23). O que R. Chartier está sugerindo é uma ruptura

das convencionais classificações sobre o material impresso e o conteúdo: o formato de um

livro,  jornal,  bula  de  remédio,  por  exemplo,  são  diferentes  entre  si  e  elaboram  uma

expectativa sobre o seu conteúdo pela  forma material,  enquanto na internet  as formas de

apresentação dos textos em páginas web são muito mais similares.

O que se torna mais difícil, contudo, é a percepção da obra como obra. A leitura
diante  da  tela  é  geralmente  descontínua,  e  busca,  a  partir  de  palavras-chave ou
rubricas temáticas, o fragmento textual do qual quer apoderar-se (um artigo em um
periódico, um capítulo em um livro, uma informação em um web site), sem que
necessariamente sejam percebidas a identidade e a coerência da totalidade textual
que contém esse elemento. Num certo sentido, no mundo digital todas as entidades
textuais  são  como  bancos  de  dados  que  procuram  fragmentos  cuja  leitura
absolutamente não supõe a compreensão ou percepção das obras em sua identidade
singular. (idem, p. 23) 

O fluxo da escrita torna-se outro, não mais determinado a partir da materialidade dos

discursos.  A relação com o texto e a forma de leitura são outras também, atribuídas pelo

próprio leitor. Além desta primeira ruptura quanto à ordem dos discursos, outras duas são

identificadas por R. Chartier. A segunda é a ordem das razões e diz respeito à argumentação, a

ruptura  se  dá  na  possibilidade  do  leitor  comprovar,  mobilizar  e  validar  as  diferentes

afirmações  do  texto,  enquanto  no  material  impresso  as  técnicas  clássicas  de  prova  eram

agrupadas  e  limitados  às  notas  de  rodapé,  menções  e  referências  que  pressupunham  a

confiança do leitor no autor. No ambiente online, os  hiperlinks (a possibilidade de qualquer

informação ser direcionada para uma página  web diferente) produzem esse novo efeito de

validação que não é necessariamente linear e nem dedutiva: “Neste sentido, a revolução da

textualidade  digital  constitui  também  uma  mutação  epistemológica  que  transforma  as

modalidades de construção e créditos dos discursos do saber” (ibidem, p. 25).

Em  consequência,  a  terceira  ruptura  está  relacionada  à  ordem  da  propriedade,
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mudanças tanto no sentido jurídico dos direitos autorais quanto no sentido textual, o da fonte

enunciativa.  O texto eletrônico é  um texto  móvel  e  aberto,  o  leitor  pode intervir  em seu

conteúdo e não somente nos espaços deixados em branco. Estes textos  online podem, com

frequência,  assumir  um traço  de maleabilidade  ao serem modificados  pelos  seus  leitores,

perdendo a prerrogativa de uma só autoria. Considerando as possibilidades de recortar, editar,

estender  variadas  unidades  textuais  e  se  estes  textos  estão  constantemente  sendo

transformados, portanto, a escritura coletiva e múltipla alteram as noções tradicionais de autor

e propriedade.

Não sabemos  ainda  ao  certo,  entretanto,  como este  distanciamento  da  modalidade

escrita material e a modalidade eletrônica transforma a relação dos leitores com o que está

escrito.  Assim como a  navegação pela  rede,  R.  Chartier  a  leitura  é  também descontínua,

segmentada  e  fragmentada,  mas  mais  provocam  uma  reinterpretação  sobre  os  valores

convencionais sobre a escrita do que uma possível perda de sentido neste processo:

Se é conveniente para as obras de natureza enciclopédica, que nunca foram lidas da
primeira a última página, essa leitura parece desorientada ou inadequada diante dos
textos cuja apropriação supõe uma leitura contínua e atenta, uma familiaridade com
a obra  e  a  percepção  do  texto  e  a  percepção  do  texto  como criação  original  e
coerente. (ibidem, p. 31).

Por  fim,  ainda  para  assimilar  a  produção  jornalística  e  sua  interconexão  com os

usuários, os conteúdos editoriais sofrem diferentes reformulações. Podemos citar o jornalismo

literário como sua forma mais comum no enlace da biografia e notícia. Os jornalistas hoje,

paralelamente  aos  historiadores,  respondem  pelo  grande  número  de  textos  biográficos.

Lindjane S. Pereira (2008), acrescenta que os jornalistas têm moldado uma “nova maneira” de

se escrever histórias de vida, rompendo com algumas características das biografias clássicas.

Acredito que isto se deva mais à liberdade dos métodos utilizados e uma margem maior para a

ficção, assimilando a literatura, diferente das biografias históricas ou de cunho acadêmico. A

autora  considera  essas  biografias  como  expressões  do  jornalismo  literário.  O  interesse

editorial  e  das  pessoas  por  este  consumo  justifica-se  por  diversos  fatores,  como  uma

inspiração do público leitor para lidar com situações da própria vida; um certo voyeurismo, ou

seja, a curiosidade em visualizar a vida de outras pessoas; e o uso das técnicas literárias que

tornam a linguagem mais acessível para maior parte dos leitores, uma espécie de “romance da

vida real” (p. 13). O leitor é entretido por textos que conectem as narrativas de experiências

pessoais em um tom emocional, os discursos intimistas e literários estabelecem uma conexão
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com  os  sujeitos  biografados.  A  realidade  do  outro  permeia  a  própria,  estimulam

estranhamentos, empatia e reconhecimento das similitudes nos diferentes contextos da vida.

Os matizes contidos na interação e no formato adquiridos nestes jornais influenciam

os obituários. Os sentidos postos na produção, na circulação e na leitura dessas biografias são

complexos, mas indicam que não é mais possível considerar o espaço do conteúdo digital

como elemento secundário ou apenas símile ao impresso. Como visto, eles redimensionam as

categorias de luto e de memória nos jornais, além de estabelecer novas expectativas sobre a

homenagem e a decisão de anúncio do obituário por parte da família.

2.3. Honra e segredos, narrativas e enredo

Quando consideramos que a biografia é cerceada por um jogo de informações, como

salienta  Goffman  (1988),  as  possibilidades  de  informações  a  serem  identificadas  a  um

indivíduo atuam de acordo com as fontes e, considerando a unidade biográfica, podem até

mesmo sofrerem uma relação de concordância ou discordância.  Ao anunciar o obituário a

biografia passou por duas esferas principais, a da família, em sua narrativa sobre o que tem

conhecimento  e  o que pretende contar,  e  ao jornalista  –  incluindo a equipe  dos  editores,

revisores e outros profissionais do jornal que permeiam a edição. A publicação parte então

para uma terceira esfera, deixando de ser uma biografia compartilhada pelo número menor de

pessoas e se torna pública. Porém, nesta etapa não somente a apreciação da biografia surge,

mas também corre-se o risco da contestação e até tentativas de reescrita por outras pessoas

que  possuem  outras  informações,  mesmo  que  socialmente  tidas  como  verdadeiras  ou

enganosas, queiram também compartilhá-las e estiveram antes excluídas desse processo.

No sentido enfatizado por Simmel (2009), uma concepção (informação) da pessoa A

sobre a pessoa B, mesmo que vista como distinta daquilo que a pessoa C diz ser sobre B, não

pode ser tida como enganosa ou incompleta. Isto porque o que A pensa sobre B é verdadeiro

para si mesmo, devido as circunstâncias totais da relação que estabeleceram. Nem A nem C

tem uma concepção objetivamente verdadeira e real de B. Lindjane S. Pereira (2008) enfatiza

ainda os dois tipos de fontes de referencialidade da construção biográfica: as primárias, que

são as fontes gravadas ou impressas que não dependem da memória humana no presente da

investigação  (documentos,  cartas,  autobiografias,  etc.),  e  as  secundárias,  ou  seja,  as  que

dependem  da  memória  humana  (entrevistas  feitas  pelo  biógrafo).  Segundo  a  autora,  as
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primeiras são mais confiáveis do que as segundas, que são baseadas em lembranças.

Por início, neste jogo devemos refletir sobre os segredos de família. Por segredos de

família, compreendo o jogo feito no âmbito familiar. Aquele que faleceu, não só vivenciou

momentos em conjunto com família, mas também compartilhou informações sobre si mesmo

e suas percepções. Para Simmel (2009) o indivíduo pode voluntariamente revelar a verdade

sobre  si  mesmo como por  dissimulação decidir  levar  seu  interlocutor  ao  engano.  A vida

civilizada moderna porém não permite que todas as informações sejam verificadas, até mesmo

no sistema econômico a base do crédito opera em algum nível pela confiança, nas relações

pessoais também, a fé e a honra fornecem a garantia de que não seremos enganados.

As relações  de  caráter  íntimo cujo  veículo  formal  e  a  proximidade psico-física,
perdem o encanto e ate o conteúdo da sua intimidade a menos que a proximidade
inclua ao mesmo tempo e alternadamente, distância e intermissão. Finalmente – e é
com  este  assunto  que  nos  preocupamos  –  o  conhecimento  recíproco  que  é  a
condição positiva das relações sociais, não é a única. Ao contrário, do modo como
são, essas relações na realidade pressupõem uma certa malversação, uma espécie de
média que varia imensamente, de ocultação recíproca. (SIMMEL, 2009, p. 225).

Mentir com frequência, é claro, leva a romper uma situação social e destabiliza essas

relações  de  reciprocidade,  mas  nem toda  ocultação possui  esta  premissa  negativadora.  O

próprio ato de ocultação, ou a discrição,  pode permitir  um outro escopo de hierarquia ou

proximidades  que  as  justifiquem ainda  que  também tratem de  não  permitir  que  o  outro

conheça determinada coisa. O segredo de uma parte é de certo modo acatado pela outra, se

oculta  voluntária  ou  involuntariamente  e  é  também  respeitado  voluntária  ou

involuntariamente de acordo a proximidade da relação. Relações de afeto, como amizade ou

um casamento, geralmente limitam esses usos ainda pela concepção de que uma pessoa “se

abre” inteiramente para outra, pois podem gerar a intenção de descoberta desse segredo, o que

leva à dissimulação que também pode desestabilizar a reciprocidade anterior.

Uma das características de toda relação entre duas pessoas ou entre dois grupos é
haver segredo ou não e a medida em que o mesmo exista; pois mesmo no caso de
uma parte não notar a existência do segredo, este modifica a atitude daquele que o
guarda, e, por conseguinte, modifica toda a relação. (SIMMEL, 2009, p. 236).

O segredo é entendido por George Simmel como uma categoria sociológica neutra,

não está ligado ao obscurantismo ou à maldade, pois estes são valores atribuídos a situações

diversas. É certo, porém, que “se o que é secreto não está ligado ao mal, o mal se associa ao
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que é secreto.  Por razões fáceis de alcançar,  o imoral se esconde, mesmo quando não há

punição  social  a  temer,  como  no  caso  de  certos  desvios  sexuais”  (ibidem,  p.  236).  As

dimensões da moralidade, ética e social são importantes no desencadeamento do dito e o não

dito, mas também poder conferir valor ao que é compartilhado. Contar a alguém o que outros

não sabem podem indiciar um estreitamento da relação, um privilégio que não está em poder

dos outros a ser revelado.

Após a morte do indivíduo que será biografado, os segredos de família são também as

informações que a família não pretende publicizar, seja por constrangimento a si mesma ou

por contradizer  a  construção de uma unidade biográfica.  A informação existe,  mas não é

selecionada pelo familiar que conta a história, ou ainda é proibida como parte de um acordo

entre os vários membros da família que possuíram a oportunidade da fala20. O sentido dado

pela homenagem, pública e de controle  mais  fugaz,  está  intimamente ligado ao elemento

simbólico  da  honra  que,  reproduzindo  um conceito  adotado  por  Cláudia  Fonseca  (2004)

inspirado em Pitt-Rivers, “seria um nexo entre os ideais da sociedade e a reprodução destes

ideais  no  indivíduo  através  de  sua  aspiração  de  personificá-los”  (p.  10).  Para  a  autora  o

conceito de honra desenvolve-se em dois aspectos:

O primeiro sublinha o sentimento individual, o orgulho pessoal, ou seja, o esforço de
enobrecer  a  própria  imagem  segundo  as  normas  socialmente  estabelecidas;  o
segundo refere-se a um "código de honra", um código social de interação, onde o
prestígio pessoal é negociado como o bem simbólico fundamental de troca. (idem, p.
10).

A noção  do  código  de  honra  fixa  um  ponto  nas  relações  de  poder  diversas  e

contraditórias, se abastecem de uma postura que seja socialmente aceita e compartilhada, mas

também  mais  ou  menos  previsível.  O  elemento  da  honra  perpassa  pelo  prestígio  social

familiar, contudo, é um conceito útil pois vai além e indica também seu caráter individual de

conduta, enquanto o prestígio remete ao reconhecimento coletivo. A família (e não apenas o

morto)  será  homenageada,  para  tanto,  as  narrativas  operam  sob  a  honra,  não  a  honra

aristocrática ou da realeza,  mas fortemente ligadas a conduta do falecido e  de emoldurar

posições sociais ocupadas. Isto ocorre pois a família não só permite que as informações sejam

compartilhadas, como passam também a responder por elas. Essa autoridade biográfica surge

com a responsabilidade de assumir, explícita ou implicitamente, pelos desvios cometidos por

20 Pela possibilidade de vários familiares aturem na construção biográfica do indivíduo, sendo uma linha não
abordada na investigação (a construção de cada biografia), referencio no plural esta “família”, não desconsidero,
porém, que possa ser formada por apenas um ente familiar ou, ainda, a partir de relato único.
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aquele que falece e que voluntariamente tornaram sua vida pública. Trata-se de defender a

imagem e, como já dito, preservar a “boa morte”, cabe a família manter a honra do falecido

sob o perigo de também responderem por sua índole.

A biografia torna-se então compartilhada com um número maior de pessoas, em início

com o jornalista e a equipe editorial em sequência. Como explorado no subcapítulo anterior, a

noticiabilidade  é  determinada  por  normas  mediadas  socialmente  e  pela  audiência  que  se

busca.  Para  Maria  Isaura  P.  Queiroz  (1987),  o  objetivo  do  biógrafo  –  que  pode  ser

compreendida na figura do jornalista –, é desvendar a vida particular daquele que se está

investigando, mesmo que neste estudo atinja a sociedade em que o biografado vive, o intuito é

explicar um comportamento e as fases da existência individual, “a finalidade é sempre um

personagem” (p. 9). Sua finalidade é oposta ao pesquisador que utiliza o método das histórias

de vida, por exemplo, o depoimento está ancorado neste personagem e dá-se maio relevância

a veracidade dos fatos, podendo vasculhar ou mesmo rejeitar partes das narrativas, descobrir

ou encobrir segredos, guiar as narrativas a modelos exemplares que, novamente, flertam com

as noções de honra e prestígio.

William Vieira (2014, p. 14) ressalta a força simbólica do obituário em reverberar na

memória  coletiva  como  um texto  publicado  na  imprensa  com objetivo  de  ser  “a  última

palavra” sobre a vida de alguém. Esta intencionalidade se alinha ao poder existente em uma

manifestação na mídia, cujo acesso e formalidade colaboram com o sentimento de veracidade

dos  fatos,  além  do  respeito  evocado  pela  morte  em  si.  Entretanto,  a  possibilidade  de

comentário nos obituários do Gazeta do Povo, abre uma fenda que pode servir de contestação

ou de novas informações,  não controladas anteriormente e que disputam o mesmo espaço

midiático.  Os  termos  de  uso  que  coíbem as  práticas  que  seriam danosas  a  biografia  e  a

família,  não  indicam  necessariamente  que  as  regras  serão  cumpridas  ou  mesmo  se  os

comentários serão imediatamente moderados de acordo com a violação das mesmas. Segue

exemplo de comentário que escapole deste controle e alterna na página do obituário entre uma

biografia tida como oficial, seguida de uma extraoficial:

Nos anos à volta de 1987, formavam-se filas imensas, da sede da rádio Colombo, na
galeria Andrade, até a praça Osório, de milhares de mulheres pobres, ignorantes,
com rosas  na mão,  para oferecer  ao boneco de  Maria.  A romeiras  recebiam um
panfleto  de  propaganda  eleitoral  do  promotor  da  "homenagem"  que  foi  eleito
deputado.  Preciso  de  dizer  algo  mais?  (Arthur,  comentário.  In:  Erwin:  um
radialista de fé. 79 anos).
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Ao que outro retruca:

E os maus ficam para denegrir e desrespeitar a imagem dos que partiram.  (David,
comentário. In: Erwin: um radialista de fé. 79 anos).

O primeiro comentário reestabelecia a narrativa sobre a prática dos devotos que se

reuniam em torno da capela da rádio no mês de maio e o carinho que o radialista recebia. O

risco do vir a público cria a possibilidade do contraditório, mesmo quando não utilizando do

mesmo espaço do obituário,  pode permear  conversas  entre  a  comunidade,  impossíveis  de

serem  contidas.  Inclusive  da  discordância  pela  mesma  ferramenta,  no  caso  o  segundo

comentário. As informações estão em poder muitos que conheceram ou souberam casos da

vida da pessoa, bem como o jogo de quais estão mais próximas da veracidade e do objetivo de

“enobrecer” estas vidas, próprio do obituário. Mas o jogo pode virar, por algum motivo, até

mesmo contra o jornal ou quem colabora com a biografia, comprovando que as informações

disputam em todas as esferas. Acompanhemos o exemplo de um dos obituários seguido de um

comentário na página:

A relação com a família não foi tão próxima quanto gostaria, talvez pela diferença
de idade entre Marly e os parentes, que eram muito mais velhos, ou talvez por sua
história de abandono, que não evocava boas lembranças a alguns dos familiares. Não
é possível afirmar a razão com clareza, mas esse aspecto, bem como a trajetória de
vida de Marly, tornaram a carioca alguém que conduzia seus pesares com o amparo
da  fé.  [...]  Em  1977,  conheceu  Beatriz,  que  se  encantou  com  a  honradez,  o
conhecimento e a dignidade de Marly. As duas passaram a ser companheiras para
toda a vida em 1985. Elas construíram o que Beatriz define como uma relação de
parceria, integridade e fidelidade. Juntas, adquiriram uma chácara na área rural de
Guaratuba, no Litoral do Paraná, onde desenvolviam atividades com as crianças da
vizinhança  e  alimentavam as  dezenas  de  colibris  que frequentavam o local.  (In:
Marly: a paixão pela história. 79 anos).

É uma inverdade o que a colaboradora Cecilia Tumler escreveu sobre Marly Garcia
Correia postado neste jornal na data de hoje (23 de abril de 2016). [...] quando Marly
precisou ser internada às pressas em hospital publico, não faltou auxilio financeiro
por parte de nós, os familiares, [...] E não muito tempo mais tarde, já recuperada,
houve  desentendimentos  por  motivo  torpe,  provocados  pela  sua  companheira
Beatriz, que a fez virar as costas para nós. Ressalto que durante estes últimos anos
houve  inúmeras  tentativas  de  reaproximação  de  nossa  parte  para  "passar  a
borrachinha" no ocorrido, mas tudo foi em vão, o que é lamentável. Já que a Beatriz
que sempre dizia ser escritora também, por que ela mesma não escreveu ao invés de
pedir  a  outrem escrever  (ou  assinar)  por ela?  Esta sua atitude  mais  parece uma
tentativa de nos "alfinetar" já  que sabe muito bem que a maioria  de nós somos
leitores  da  Gazeta  do  Povo.  (Olimpio,  comentário.  In:  Marly:  a  paixão  pela
história. 79 anos).

Este  comentário  mostra-se  particularmente  interessante  pois  reivindica  a  esfera
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familiar que, pelo que alega o usuário, foi ocupada pela companheira de Marly. O conflito

sugere uma outra versão biográfica não apenas de Marli, mas também do familiar que sente

atacado ou injustiçado. Neste caso, a informação contida no comentário busca anular uma

anterior e insinua uma inveracidade cometida.

Devemos então tratar sobre a possibilidade das informações não corresponderem ao

fato, ou ultrapassar a perspectiva sobre alguém de tal modo que extrapole uma tolerância a

outras opiniões sobre a mesma pessoa, criando condutas antagônicas. Assim, as informações

podem ser  tidas  como  mal  intencionadas,  em especial  quando  ocorrem paralelamente  às

oficiais,  que sugerem maior  confiança.  A fofoca se contrapõe à  reputação,  mas ambas se

referem àas redes que se criam sobre determinada pessoa. 

A fofoca envolve, pois, o relato de fatos reais ou imaginados sobre o comportamento
alheio. Ela é sempre concebida como uma força nefasta, destinada a fazer mal a
determinados  indivíduos.  Ninguém  se  considera  fofoqueiro,  mas  todo  mundo
concorda em dizer que há fofoca constantemente na vizinhança. (FONSECA, 2004,
p. 23).

No sentido das redes, a fofoca adquire outras funções que vão além da interpretação da

má intencionalidade. Assim como o segredo, ela pode reforçar o sentimento de identidade,

mas ao criar uma história social do grupo; “não se faz fofoca sobre estranhos, pois a estes não

se impõem as mesmas normas; ser objeto, sujeito da fofoca, representa a integração no grupo”

(p. 23). Podem ter função educativa, quando elucida princípios morais do grupo através de

casos acontecido com os outros. E,  por fim, ela informa a reputação do membro de uma

coletividade, consolidando ou prejudicando sua imagem pública (ibidem, p. 23).

A fofoca torna-se uma arma perigosa pois ataca o que há de mais íntimo na vida

dessas pessoas, a reputação. Ela indica o tratamento que será recebido pelas redes do grupo de

acordo com as convenções de moralidade. Podem também, em sentido oposto, descredibilizar

aquele que o faz, quando não consegue convencer a confiança dos outros. Assim, os discursos

de moralidade introduzem pressupostos básicos e compartilhados, sendo uma das estratégias

de convencimento da opinião pública. Outras podem ser o ato de reivindicar uma proximidade

tida em vida, que autorizam a fala, “eu o conhecia muito bem” seguindo do “sei o que estou

dizendo”, mesmo quando enganosa a informação apontada.

Busquei apreciar as três esferas no jogo e controle das informações: o familiar, que

envolve  o  indivíduo  e  suas  relações  mais  nucleares,  família  e  amigos  próximos;  o

compartilhado, quando há a decisão da biografia da primeira esfera, envolvendo o jornalista,
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que geralmente não conhece a pessoa biografada, mas codificará as informações para que

atendam uma demanda,  além dos revisores  e  editores;  e  o  coletivo  ou  público,  o  ato  da

publicação e postas a prova socialmente estas informações. O controle das informações trata-

se de um “jogo”, pois dependem de vários atores e suas reações e agências sobre uma pessoa

que  não  poderá  mais  questionar,  contar  ou  reivindicar  o  que  será  dito.  Os  segredos  não

confidenciados constituem o risco de não biografar de forma fidedigna ou ainda completa,

pois indicam que facetas dessa vivência podem não ter sido descobertas. Ao mesmo tempo

que a homenagem, a honra e o prestígio podem impor quais fatos irão se sobrepor, silenciando

outros, mas que podem não ser escondidos quando levadas a público. As informações que

sugerem o curso biográfico são fragmentadas e apresentadas de modos distintos a cada pessoa

que se  convive,  esses  fragmentos  podem ainda,  por  alguma razão,  despertar  o  desejo  de

punição ou vingança, compartilhando informações dúbias ou mal intencionadas que ataquem

a reputação de alguém.

As motivações que movem essas esferas não operam, contudo, isoladamente. Não se

tratam somente de uma quebra-cabeças a se montar sobre o sujeito biografado. Como dito, a

produção biográfica se constituí ao oferecer uma sequência e coesão à trajetória, não são fatos

aleatórios que constituem a identidade escrita no obituário, mas sim um manejo para que as

informações  não  revelem grandes  contradições  sobre  a  pessoa.  Portanto,  ao  apreender  e

organizar essas narrativas sobre alguém, também criamos e nos deparamos com camadas de

enredos possíveis. Suely Kofes (KOFES, 2001), ao procurar situar a trajetória de Consuelo

Caiado na cidade de Goiás (GO), explora várias narrativas orais e escritas e, resumidamente,

sugere que a narrativa e a configuração da narrativa armam o enredo, pois “estabelecem traços

da experiência temporal”, conjugam concordâncias e discordâncias (p. 126).

As narrativas sobre Consuelo Caiado apontaram três estilos de enredo. O primeiro

estilo  seria  o  “contos  da  bruxa”  em  que  S.  Kofes  contrapõe  ao  “conto  de  fadas”,  pois

compreendiam narrativas com valor moral e um caráter que tende ao fantasioso sobre a vida e

a  reclusão  de  Consuelo  como  um personagem.  Um segundo  estilo  seria  a  “ausência  do

enredo”, paradoxalmente a não existência da lembrança sobre Consuelo, mas não como um

lugar  de  todas  as  possibilidades:  onde havia  esquecimento  sobre  Consuelo,  ocupava-se  a

menção à Cora Coralina como referência à cidade de Goiás. O terceiro estilo “histórias sobre

Consuelo”  que  mais  se  aproximou  de  uma  “história  de  vida”,  pois  contava  com  as

lembranças, registros e narrativas que a ofereciam um estatuto de “pessoa”, além do que a
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própria Consuelo contava sobre si mesma.

A obra de S. Kofes indica como um mesmo sujeito pode ser narrado em diferentes (e

simultâneos)  enredos.  As informações  produzidas  e  circuladas  são um dos elementos  que

constituem essas  narrativas,  mas  para  que  se  tornem narrativas  precisam configurar  uma

ordem  e  coesão,  além  de  evocar  os  outros  elementos  subjetivos  e  interpessoais  citados

anteriormente. Todo esse conjunto constituí o enredo que estará presente em cada obituário,

indicando qual deles prevalecerá como biografia publicada. O jornalista obituarista, ao reunir

diversas narrativas sobre o falecido, pode lidar com diversos personagens e distintos entre si,

assim como até em um mesmo grupo familiar exista diferentes estilos de enredo construídos

sobre aquela vida. É neste momento que as normativas sobre homenagem, honra e lembrança

atuam e estabelecem um sentido médio dado a estas biografias.

De todo modo,  cabe ressaltar  mais  uma vez  que mesmo a  biografia  publicada no

obituário não constitui uma “última palavra” sobre alguém e consolida determinado enredo.

Considerando as  narrativas  orais  que suscitam e,  neste  caso em que os  obituários podem

receber comentários  online,  essas biografias nunca estão de fato concluídas,  mas possuem

papel importante na cristalização de determinada memória. No próximo capítulo, exploro os

eixos que contém as recorrências destas biografias que reiteram e solidificam o modo de fazer

dos obituários analisados. A partir dessas recorrências, localizo as narrativas que partem dos

discursos sobre a diferença que escapam e tensionam esses padrões, para então apontar as

possibilidades de produção de novos sentidos as biografias escritas.
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CAPÍTULO 3

3.1. A ordem da narrativa

A escrita sobre pessoa que morre precisa enfatizar que houve uma perda não apenas

para a família, mas eventualmente, para a comunidade,  sendo necessário que a sua morte

reivindique uma manifestação de pesar nos leitores em geral. Os aspectos do cotidiano com a

vizinhança  e  familiares,  pequenas  benfeitorias,  contribuições  profissionais  são  elementos

válidos  para  este  estímulo.  O  obituário  não  é  simplesmente  uma  homenagem a  família,

embora este seja aspecto importante, mas entrelaça-se, como dito anteriormente, a uma escrita

da  vida  envolta  dos  elementos  que  interessam  ao  propósito  público  do  sentimento

compartilhado de perda e luto.  As diversas negociações entre honra, segredos e reputação

estão de modo mais ou menos enviesados às expectativas que os outros desconhecidos fazem

do  falecido.  Estas  expectativas  respondem  a  papéis  desempenhados,  definições  de

contribuição a sociedade,  o discurso aparente de uma vida plena.  Como enfatiza François

Dosse (2009), na genealogia das biografias desde a Antiguidade Clássica, o indivíduo ainda

está alocado em uma sociedade pautada pelo coletivo:

Num mundo em que o indivíduo só existe por sua capacidade de encarnar um tipo,
uma função social,  as biografias  se limitam a desenhar o retrato de personagens
representativas dos valores esperados nas carreiras da magistratura, do exército e da
política (DOSSE, 2009, p. 124).

Assim, esta premissa não é exclusiva dos obituários ou do momento de morte, mas

refletem expectativas sociais comuns as noções de sucesso, realização e missão comuns na

contemporaneidade.  Se os obituários correspondem as expectativas  familiares,  editoriais  e

sociais em geral,  elas estão repletas de condutas médias associadas ao biografado. Assim,

busco passagens que exaltam as recorrências,  baseados nas repetições das abordagens dos

obituários levantados, tratando-os intuitivamente como modelo aos obituários produzidos pelo

Jornal Gazeta do Povo. Dos 205 obituários selecionados, 130 são de perfilados homens e 75

de mulheres.

Os eixos seguidos para as biografias compreendem alguma sequência de informações,

mais ou menos frequentes,  elencadas como relevantes a se saber sobre o sujeito falecido.

Informações  de  identificação  são  as  mais  necessárias  pois  permitem que o  leitor  não  só

conheça  a  vida  narrada  naquele  obituário,  mas  também  o  reconheça,  com  base  das
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informações que já obtém e as que completará ao terminar sua leitura. Desta forma, o título

comporta uma das mais importantes ilustrações para o obituário, ele aponta um episódio ou

adjetivo específico, mas que seja notório e singular a ponto de apresentar o gancho principal

daquela história de vida e também aguçar a curiosidade de leitores que não o conheciam. Os

apelidos  também  são  utilizados,  sendo  geralmente  explorados  a  origem,  a  história  que

carregam e os círculos nos quais se inscreve.

Estes títulos utilizados para o índice dos obituários e da biografia em si, podem ser

associados a  carreira  profissional,  mas,  ainda  assim,  necessitam de um complemento que

exprima alguma singularidade ou o mérito alcançado naquela carreira, que estimulem o pesar

da perda.

O curitibano Odair Cooper parecia um homem predestinado a trabalhar no ramo
funerário. Seu sobrenome, em irlandês, significa fabricante de caixões. [...] Produzia
barris  e  engradados  de  madeira  para  transporte  de  diversos  materiais.  Certo  dia
precisou fabricar um caixão para um vizinho. A família dele estava sem dinheiro na
ocasião.  A partir  daquele  episódio  passou  a  investir  nessa  atividade.  (In:  Odair
Cooper: fabricante de caixões até no sobrenome. 86 anos).

Apenas apontar a profissão ocupada durante a vida não basta para destacar a biografia,

combina-se um apelo também à subjetividade, algo que um número menor de pessoas daquela

ocupação poderiam ser/saber.

Quando  jovem,  Aroldo  Brasil  Thomé  estava  em  dúvida  entre  duas  profissões:
pianista  ou médico. As duas escolhas exigiriam do curitibano o mesmo nível  de
dedicação. Aos 18 anos, decidiu pela carreira na medicina. (In: Aroldo: a calma e a
musicalidade de um médico. Sem informação da idade).

A professora  Rita  do  Carmo  Polli  da  Silva  era  apaixonada  por  ensinar.  Desde
criança, já sonhava com uma longa carreira na educação. [...] Ainda criança, Rita já
manifestava o desejo de ser educadora. Desde então, dizia a todos que seu sonho era
fazer o doutorado. [...] Finalmente havia conseguido realizar seu grande sonho como
educadora. (In: Rita do Carmo: o sonho de ser professora. 49 anos).

Outras  vezes  a  ocupação atravessa toda a  biografia,  tornando aspectos  de origem,

mudança de cidade, relações de amizade, familiares e outras como pontos desenvolvidos a

partir de sua atuação e contribuição profissional. 

Tinha orgulho do que fazia. A profissão de pedreiro surgiu ainda na juventude e era
o meio de ajudar a  família.  A mãe,  Alice,  saiu de Teixeira Soares,  nos Campos
Gerais, com 14 filhos [...] Ele era o caçula e foi aprendendo o ofício de pedreiro.
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[...] O último trabalho realizado ainda esse ano foi em fevereiro. Ele presentou uma
vizinha com pintura da casa e uma nova fiação elétrica. Tinha se sensibilizado com a
perda da senhora, pois ela enterrado um filho. “Era solidário e muito participativo na
comunidade”. (In: Aristeu: o construtor de casas, amizades e valores. 78 anos).

É  recorrente  a  citação  das  contribuições  que  a  pessoa  realizou  na  cidade,  seja

oferecendo  trabalhos  voluntários,  avanços  na  área  profissional,  reconhecimento.  A

contribuição está muito ligada a algo que nenhuma outra pessoa pode fazer, ou fazer igual, um

ineditismo que referencia a perda a um lugar vago, insubstituível:

Há mais de 40 anos, a enfermeira Reni Lourdes Walter foi uma das pioneiras em
Curitiba em montar uma livraria especializada em bibliografia médica. [...] Também
era  uma pessoa  solidária.  A família  se recorda  das  inúmeras  vezes  que  Reni  se
dispôs a possibilitar festas de Natal e ano novo para crianças abrigadas.  (In:  Reni:
enfermeira e pioneira da saúde pública de Curitiba. 71 anos).

Mestre  das  bandejas,  ”Periga”  era  querido  e  famoso  em Curitiba  como um dos
últimos  representantes  da  estirpe  dos  grandes  garçons  profissionais.  (In:  Morre
Pedro “Periga”, decano dos garçons curitibanos. 80 anos)

Em particular, a biografia sobre Pedro “Periga” aponta para um caráter interessante

dos obituários: a história e memória da cidade. A “contribuição” não é somente da vida em si,

mas possuem retratos de passado e futuro tidos pela comunidade:

“Periga” começou a trabalhar  no Imperial  no segundo ano de funcionamento da
casa, aberta em 1966, no mesmo endereço que ocupa até hoje, na rua José Loureiro,
próximo da Praça Carlos Gomes. O restaurante teve como seu primeiro proprietário
o espanhol Vitoriano Toron Sento. [...] Quanto ao seu apelido e nome de guerra, há
duas versões sobre a origem. Ele contava que a alcunha lhe foi dada na década de
1960, quando trabalhava no Clube Duque de Caxias, na Praça Tiradentes, por conta
de sua audácia com as bandejas cheias. “Periga cair, Pedro!”, dizia seu chefe. (In:
Morre Pedro “Periga”, decano dos garçons curitibanos. 80 anos).

Enquanto nos comentários da página aparecem:

Seu Pedro  foi  uma atração  a  parte  no restaurante  Imperial.  Sempre  discutíamos
quanto  tempo  ele  era  garçom do  Imperial,  pois  a  muitos  anos  ele  já  atendia  o
pessoal, agora vejo que antes de eu nascer ele já trabalhava lá. Acabou o mistério de
sua idade e quanto tempo ele trabalhou no Imperial. Merecido reconhecimento que
teve nesta reportagem por ter sido uma figura emblemática da Capital Paranaense.
(Cristian,  comentário.  In:  Morre  Pedro  “Periga”,  decano  dos  garçons
curitibanos. 80 anos).

Perdemos uma figura folclórica de cidade. (Mirtão, comentário. In:  Morre Pedro
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“Periga”, decano dos garçons curitibanos. 80 anos).

Esses  lugares  comuns,  assim  como  seus  “personagens”,  fazem  parte  da  cidade  e

região. Eles podem localizar a cidade, criar laços de pertencimento e solidariedade ao luto.

Eventualmente, alguns biografados podem ser mais populares que outros, porém, mesmo os

menos  populares,  compartilham esses  lugares  comuns  no imaginário  coletivo,  até  mesmo

sentimentos de saudosismo:

Houve um tempo em que as famílias tradicionais de Curitiba disputavam os bons
jardineiros.  Era  preciso  alguém de  confiança  e  muita  habilidade  para  manter  os
canteiros alinhados, árvores harmoniosamente dispostas, arbustos podados e a grama
sempre rente ao chão dos casarões elegantes da capital paranaense. [...] Foi nessa
Curitiba  –  que  hoje  praticamente  não  existe  mais  –  que  Pedro  Manoel  Jancke
encontrou o seu lugar no mundo: a jardinagem. (In: Pedro Manoel: o jardineiro do
Castelo do Batel. 85 anos).

Rudolf começou a se interessar pelos assuntos da natureza quando ainda era muito
jovem, com uma despretensiosa coleção de borboletas. Seu local preferido de coleta
ficava onde, na década de 1970, foi criado o Parque Barigui. Também gostava de
caçar perdizes com o pai na região do Boqueirão, quando o bairro ainda dava seus
primeiros passos.  É possível  imaginar como Curitiba mudou diante dos olhos de
Rudolf com o passar de mais de 90 anos de vida. (In: Rudolf Bruno Lange: eterno
mestre. 94 anos).

A mudança na malha urbana da cidade é frequentemente adotada nas biografias como

uma  espécie  de  “história  viva”  da  transformação  e  desenvolvimento  da  região.  Esta

convergência da trajetória de vida que confunde-se com a da região é notada com mais força

nos  obituários  das  pessoas  mais  velhas,  fazendo  uma  interconexão  não  somente  com  o

passado subjetivo e pessoal, mas também concreto essencializando uma espécie de identidade

curitibana e paranaense. Como memória política e cultural, os obituários do Jornal Gazeta do

Povo  empreendem  informações  importantes,  mesclando  essas  biografias  com  alguns

elementos históricos, como eventos importantes e povoamento do estado do Paraná21:

21 Em uma busca ativa por palavras-chave que se referissem ao período da Ditadura Militar no Brasil (1964-
1985) não encontrei nenhuma referência a este período nas biografias. Não é possível saber ao certo em que
medida  essas  informações  podem não  ter  sido  inseridas  ou  que  não  possuam  marcas  importantes  para  as
trajetórias dos biografados. Todavia, supor que o autoritarismo não teve forte impacto no estado do Paraná seria
uma conclusão precoce. Em matéria do próprio Jornal Gazeta do Povo (2014), durante o regime militar, 44 mil
paranaenses foram investigados de perto por agentes do governo. Os dados fazem parte do relatório apresentado
pela  Comissão  Estadual  da  Verdade,  “[...]  é  importante  desconstruir  a  ideia  de  que  a  ditadura  transcorreu
‘tranquilamente’ no Paraná” afirmam. Outra publicação, Depoimentos para a História A Resistência à Ditadura
Militar  no Paraná (OLIVEIRA, 2014),  reúne depoimentos e  biografias  de 165 pessoas que foram vigiadas,
perseguidas, presas e torturadas no estado durante esse período.
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Natural  de  Passo  Fundo  (RS),  mudou-se  com a  família  para  Santa  Catarina  na
infância e amou o estado como se naquelas terras tivesse nascido. Araceli sempre se
destacou  e  demonstrou  o  dom para  a  liderança.  Aos  15  anos,  era  secretária  do
grêmio  literário  da  Escola  Normal  Santos  Anjos,  em Porto  União,  onde  venceu
concursos de poesia. Colaborou com o jornal O Vagalume e com a revista Musa
Colegial, à época, importantes meios para a divulgação da cultura na cidade. [...] Em
1947, enfrentou aquele que, talvez, foi seu maior desafio. Elegeu-se como a primeira
vereadora de Porto União. (In: Araceli: a primeira vereadora de Porto União. 102
anos).

Em março de 1946 levava ao arroio Toledo a primeira equipe de desbravadores,
tendo como braço direito seu irmão Zulmiro. Assim nascia a cidade de Toledo, um
dos mais importantes municípios do Oeste paranaense. [...] Através da firma Pinho
& Terras, junto com seus sócios, fundou e deu início à infraestrutura das cidades de
Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu
e  Palotina.  A forma adotada  na  colonização  do  Oeste  do  Paraná  foi  muito  bem
sucedida e elogiada até por organismos internacionais. Para desenvolver a região,
procurou instalar indústrias que valorizassem a matéria-prima existente.(In: Alfredo:
desbravador do Oeste paranaense. 102 anos).

Recorrências  similares  são  o  registro  de  origem  das  famílias  e  dos  movimentos

migratórios. Considerando as várias transformações da organização geográfica no sul e no

país como um todo,  saltam referências a antigos nomes de estados e cidades,  oferecendo

inclusive potencial para a confluências destes episódios individuais com momentos históricos

e políticos da região:

Tião Madeira saiu de São Pedro da União (MG) para morar com a família no interior
do Paraná quando criança. Primeiro viveu em Tapejara, na região Noroeste, onde a
família dele participou da colonização do município. (In: Tião Madeira: o violeiro
de Umuarama. 75 anos).

A boa memória proporcionava riqueza de detalhes na hora de contar como ajudou a
desbravar  Maringá,  no  Noroeste  do  Paraná.  Ele  a  família  foram  pioneiros  do
município. [...] Até 1975, ano da grande geada que dizimou praticamente todos os
cafezais do Norte do Paraná, trabalhou com a cultura do café. (In: Antonio Peralta:
um homem de boa memória. 85 anos).

As  famílias  de  imigrantes  que  chegam  ao  Brasil,  a  origem  estrangeira,  é  outro

elemento  que  parece  ganhar  evidência  em  algumas  biografias.  Elas  situam  movimentos

migratórios e, geralmente associadas a infância do biografado, com um aparente esforço de

realçar os laços de pertencimento com a região e o Brasil.

A polonesa  Barbara  Krystyna  chegou  ainda  criança  a  Curitiba  depois  de  várias
passagens por outras cidades do mundo. Veio com a família fugindo da guerra que
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tomava conta de toda Europa. Desembarcaram na capital paranaense em 1953 e se
firmaram no bairro do Abranches, onde Barbara viveu toda sua juventude junto com
os pais, Tadeusz e Natalya Tymowicz, ambos já falecidos. (In: Barbara Krystyna:
a polonesa e os trabalhos sociais. 72 anos).

Narrativas que citem a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial são recorrente nessas

biografias. Isto talvez pelo fato dessas biografias serem majoritariamente sobre os imigrantes

europeus e o intenso fluxo migratório para países como Brasil neste período.

Era filho de um casal de imigrantes alemães, José e Caroline, e teve quatro irmãos. A
família  veio  para  o  Brasil  fugindo  da  Primeira  Guerra  Mundial.  (In:  Erich:  o
colecionador de pratos. 84 anos).

De origem alemã, de uma família de 11 filhos, [...] Sofreu, com a família, as reações
negativas aos alemães no Brasil com a repercussão das ações nazistas na Alemanha
(In: Elisabeth Grohs Drechsel: vida alegre e fecunda. 93 anos).

Com o início da Segunda Guerra Mundial e o recrutamento para trabalhos forçados
em campos de concentração, a menina – à época com 16 anos – não teve opção.
Cada família era obrigada a ceder o filho mais velho. A irmã era casada e o marido
dela tinha sido recrutado para o front. Como o casal tinha um bebê, Eugênia acabou
sendo “arrancada” da família e encaminhada para trabalhar em Pinneberg, na região
norte da Alemanha, conta a filha. O contato era feito somente por carta. [...] Ao subir
no vapor, Eugenia só olhou para frente. Ao chegar ao Rio de Janeiro, em 1949, ela, o
marido e a  filha,  que tinha menos de 2 anos,  e  outros  imigrantes  seguiram para
Ortigueira, nos Campos Gerais. (In: Eugenia: os tempos de guerra e a vida nova
de uma ucraniana no Brasil. 90 anos).

Na biografia de Eugenia, a fase da vida marcada pela Segunda Guerra contrasta com o

período em que conheceu seu futuro marido:

Por sorte, foi designada para trabalhar em casas de família. Não passou fome nem
dificuldades. A alimentação era farta; e o respeito era mantido. Sabia das atrocidades
de  ouvir  falar.  Em  uma  de  suas  folgas  semanais,  conheceu  Mykola  –  também
nascido na Galícia – que trabalhava em uma sapataria. Namoraram e casaram ao fim
da guerra. A troca de alianças ocorreu em 18 de junho de 1945. Ainda permaneceram
em território alemão por quatro anos.  Eles e alguns amigos precisavam escolher
entre seguir para os Estados Unidos ou para o Brasil. Por Eugênia tanto fazia, mas
Mykola foi incisivo. A família formada – Irena já havia nascido – iria se aventurar
nos trópicos. (In: Eugenia: os tempos de guerra e a vida nova de uma ucraniana
no Brasil. 90 anos).

As histórias de amor, sejam nos casamentos que duraram décadas ou nos anos que o

casal  viria  a  completar  são  frequentemente  enaltecidos.  São  narrativas  de  romance  que
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despertam um tom emotivo, contam sobre o primeiro encontro, uma ou outra curiosidade ou

episódio pitoresco do casal, noções de trabalho conjunto e de cumplicidade.

A foto ilustrando este texto é uma raridade. Joaquim Agner Machado, o fotografado,
quase não possuía imagens sozinho. É sua vida de companheirismo com a esposa
Evelcy Monteiro Machado que se reflete nessa ausência de fotografias individuais.
Em uma relação que vai muito além dos momentos congelados. [...] A história de
amor de Evelcy e Joaquim se tornou um livro, escrito pelas palavras e mãos dele e
compartilhado com toda a família. (In: Joaquim: o amor de Evelcy. 67 anos).

A maneira como conheceu a esposa faz parte desse rol de curiosidades. Foi durante
o velório de um primo dele, que havia morrido em um acidente e era ex-namorado
de Lourdes. “Ele falou que a gente ia namorar um dia, mas nem dei bola”. Foram 42
anos de casamento, além dos cinco de namoro. (In: Antônio: o “xerife” voluntário.
72 anos).

Tinha uma relação de muita proximidade, cumplicidade e carinho. com a esposa “Só
de olhar um para o outro a gente sabia o que se passava. Era uma conexão muito
forte  e que as  vezes não precisava de palavras”,  conta a esposa.  (In:  Eriston: o
advogado beneficente. 32 anos).

Ligados às histórias de encontro e romance, os filhos que o casal teve ou planejava ter

são outro eixo frequente para as biografias, introduzem outras figuras de parentesco e do

ambiente familiar:

A jovem nem imaginava, em janeiro de 2008, quando veraneava em Caiobá, que o
encontro com o universitário Carlos chegaria tão longe. [...] O que começou na praia
resultou em 7 anos e seis meses de uma convivência alegre. “Ela era muito parceira
em tudo”, conta Carlos. Nos planos casal também havia espaço para um terceiro
membro na nova família que iram formar. “Ela escolhia as fotos de bebês e avisava
que seu filho seria assim”, afirma Marilza. (In: Daniella Nichio Cordeiro de Lima:
os sonhos e as viagens em família. 24 anos).

Da união nasceram quatro filhos, Rosane, Antonio Carlos, Regina e Rosely. “Ele foi
um homem de pouco estudo e era motivo de muito orgulho para ele o fato de eu e
meus irmãos termos nos formado na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e
feito mestrado e doutorado”,  conta Rosane.  Além dos estudos,  os filhos também
deram  outras  alegrias  ao  pai:  os  netos.  Foram  sete  ao  todo.  “Uma  neta  mais
apressadinha também o presenteou com um bisneto”. (In: Antônio: Um homem de
boa memória. 85 anos).

Como apresentado anteriormente, na estreita relação estabelecida da genealogia dos

obituários com a Igreja Católica, os obituários do Jornal Gazeta do Povo parecem confirmam

essa proximidade. Grande parte dos obituários (em especial a das mulheres) citam elementos

da religião cristã, quase exclusivamente católicos. Falam sobre paróquias, sentimentos de fé,
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orações. Na transmissão para os filhos, – junto com a importância da educação formal, estudar

e adquirir uma profissão – os valores religiosos são destacados.

Rezar o terço era uma das obrigações diárias que ela costumava cumprir ouvindo as
emissoras de rádio católicas. Na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Pinhais, da
qual participava,  sempre buscou ajudar.  [...]  Nas refeições em família,  quando a
matriarca gostava que todos estivessem reunidos, era preciso fazer uma oração antes
de servir os pratos. (In: Celina: a força de uma mulher de oração. 74 anos).

Em casa,  mantinha  toda  uma estante para guardar  imagens  religiosas,  a  maioria
presente dos filhos e netos. Junto delas, as fotografias dos seus. O arranjo revelava
seu  desejo  de  que  cada  um de  seus  familiares  permanecesse  perto dos santos  e
santas, sempre próximos de Deus. A fé ajudou a matriarca a enfrentar a doença com
serenidade.  Costumava dizer  que  na  hora  em que o  Pai  a  chamasse,  ela  estaria
pronta.  Depois  de  ficar  13  dias  internada  na  UTI  devido  ao  agravamento  do
enfisema pulmonar,  Deus  a  chamou.  (In:  Eva:  as  lições  de amor à família da
matriarca da Lapa. 79 anos).

O contexto de doença e morte são um dos últimos eixos que podem ser evocados.

Acompanham outros  adjetivos  da  luta  contra  alguma  enfermidade,  o  apoio  da  família,  o

otimismo da recuperação.

No início de agosto, Paula passou a sentir muita indisposição. Ao procurar ajuda
médica, o diagnóstico a fez perder o chão. Estava com leucemia mieloide aguda.
Imediatamente foi internada em um hospital de Londrina. Rapidamente a doença foi
acabando com as forças de Paula. “Ela sabia do estado de saúde, estava cada dia
mais fraca, mas não desistia. Era ela quem me consolava. Dizia que tudo daria certo
e que Deus sabia o que estava fazendo”, relembra Tiago. Nos últimos dias, Paula foi
transferida  para  Unidade de  Terapia  Intensiva  (UTI)  e  lá  permaneceu  até  22  de
agosto, quando faleceu. (In: Paula: Uma vida simples com muito amor. 28 anos).

Nos últimos seis meses, após a descoberta de um câncer nos ossos, José precisou
cada vez mais de ajuda. Aceitou o andador,  mesmo que a maior parte do tempo
passasse  na  cama.  Não  abria  mão do  radinho de  pilha  para  ouvir  suas  músicas
sertanejas e das visitas dos filhos e netos que o acompanharam até o fim. Deixa a
viúva Jandira, os filhos Amábile, Dalva e Marcelo, oito netos e um bisneto. (In: José
Ribeiro: 30 anos a serviço da Copel. 73 anos).

A morte também pode acontecer repentinamente. Nestes casos, o texto opera sob o

efeito do cotidiano, a rotina que é atravessada por uma ruptura, aquela em que a tragédia

ocorre:

A morte de Roni foi quase dramatúrgica. Conhecido por ser uma pessoa de trato
fino, carinhosa, foi baleado na rua por assaltantes que tinham acabado de roubar
uma distribuidora de doces. Foi socorrido, mas não resistiu. Ele iria almoçar e, à
tarde,  faria  um teste  físico.  Era  10 de julho,  sexta-feira  –  dia de  Santo Antônio
Percierskij,  conhecido pela  mansidão.  Deixa  a  mãe e  um irmão.  (In:  Roni:  um
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guarda municipal entre livros e peixinhos. 50 anos).

[...] o ciclismo era a sua mais nova paixão. Já eram mais de 20 bicicletas em sua
coleção. Somente em setembro, foram mais de 400 quilômetros percorridos. Assim
que se aposentasse, por volta de 2020, o plano era levar a esposa para morar numa
casa de praia. No dia 30 de setembro, enquanto pedalava, Sandro sofreu uma queda
e faleceu, pegando a todos de surpresa. Deixa a mãe, duas irmãs, a esposa e duas
filhas. (In: Sandro: um personagem da história da TV Cataratas. 47 anos).

Esses  eixos  apresentados  não  tratam  de  uma  estrutura  formal  e  rígida,  mas  das

recorrências  que  parecem haver  ao  contar  biografias.  Também não  se  tratam de  padrões

exclusivos do Jornal  Gazeta do Povo, quando eleger esses elementos são as formas mais

convencionais  ao contarmos  histórias  de  vida.  Aspectos  de  origem,  profissão,  casamento,

família e religião são recorrentes para a constituição de identidades. A recorrência aqui está

nas ações comuns que permeiam esses aspectos, a valorização deles que, portanto, validam a

homenagem. Como esses sentidos não são neutros e estão em disputa, as recorrências aqui

enfatizam noções hegemônicas de sucesso para a “conclusão” de uma biografia. Os feitos em

vida estão intimamente ligados com realizações ou mesmo aspirações que estavam a caminho.

Eles, antes de tudo, indicam que aquela trajetória valeu a pena ou mesmo cumpriu seu dever.

Mais uma vez, a produção e o estilo dos obituários convergem para o estímulo do sentimento

de pesar, para que os outros compreendam o tamanho daquela perda mas, podemos questionar

ainda, o que faz estes e não outros elementos assumirem este papel. Apresento no próximo

item os deslocamentos dessas biografias e como são negociadas em cada narrativa.

3.2. Tramas que emergem

Considerando  que  as  biografias  obituárias  carregam  em  si  valores  morais  e

sentimentos da coletividade em que se insere, parto agora para um exercício de localizar as

rupturas presentes nesse material e como elas surgem – e se surgem – em sua versão final.

Este  esforço  trata  de  compreender  alguns  discursos  sobre  a  diferença  e  como  eles  são

apresentados nas  trajetórias  individuais,  sendo justificados mas também oferecendo novos

sentidos a biografia escrita.

Alguns trechos sugerem a diferença e a ruptura da estrutura comum dos obituários,

mas tratam, logo após afirmá-la, de retomá-las a partir dos eixos convencionais. Como no

exemplo a seguir:
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Autodeclarava-se  agnóstico,  mas  ainda  assim  Jayme  costuma  pedir  orações  aos
outros  e  até  acompanhava a  esposa  no curso  bíblico  que  ela  frequentava.  Sabia
respeitar a crença alheia e, acima de tudo, mantinha a mesma gentileza com todos.
(In: Jayme: o gentil médico que adorava velejar. 84 anos).

Neste caso, a prática católica aparece posterior a afirmação que o biografado tinha de

si mesmo, ela complementa uma informação que dificilmente está colocada como neutra. As

tensões sobre as representações que haveriam sobre um homem agnóstico são previstas e

justificadas com uma relativa positivação e pela conjunção “mas”. As rupturas surgem e são

logo  assimiladas,  estabelecendo  uma  tensão  entre  a  visibilidade  e  uma  docilização  da

diferença.

Ela  lembra  também que  o  marido  não  gostava  quando  rotulavam  os  árabes  de
individualistas ou alheios à cultura do Brasil. “Ele era moderno e incorporou o jeito
brasileiro. Era uma pessoa muito aberta. Já visitou cultos evangélicos, messiânicos,
tudo para entender melhor as pessoas e o local onde ele vivia. Tinha uma luz que era
só dele”, pontua a companheira. E, mesmo estando a milhares de quilômetros do
local onde nasceu, o palestino não esquecia as raízes. Toda terça-feira seguia em
direção  à  mesquita  para  cumprir  com suas  obrigações sagradas.  (In:  Ouad:  um
homem de negócios. 61 anos). 

Segundo Clésius, a avó, mesmo católica, flertava com Seicho-No-Ie. Aos 30 anos,
ele foi batizado na religião a pedido de Hollanda. A neta Daphne lembra-se também
da avó lendo trechos do livro da filosofia. Ela acompanhava Hollanda durante os
cânticos. “Apesar de pender para o catolicismo, ela aproveitava fragmentos bons de
outras  doutrinas.  Seu Deus era um só”,  destaca.  (In:  Orlandina: o caldinho de
feijão e os chás que curavam tudo. 95 anos).

O  poeta  era  muito  espiritualizado,  praticava  suas  orações  diariamente,  mas  não
seguia nenhuma religião. Muitas de suas composições tratavam fé e filosofia cristã.
(In: Francisco: vida e morte entre palavras. 51 anos).

A biografia de Ouad contém a prática muçulmana como algo recorrente, mas não o

define como muçulmano. A preocupação está em torno de integrar sua biografia ao lugar em

que vivia. Assim como a fala da esposa de Ouad, a biografia de Orlandina, também possui

uma  citação  direta  de  sua  neta  que  tensiona  a  prática  da  religiosidade.  Mais  uma  vez

percebemos que as normatividades e tensões não se tratam somente de uma política editorial,

do jornalista à edição, mas também do discurso dos envolvidos na produção da biografia. No

terceiro  exemplo,  a  biografia  afirma  que  Francisco  não  seguia  nenhuma religião,  porém,

sugere uma prática cristã ao fim do parágrafo. Situar os elementos hegemônicos ao final do

trecho pode direcionar sentidos, revelando a expectativa de atender essas normatividades.
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O  reflexo  das  expectativas  é  quando  as  tensões  se  mostram  mais  evidentes.  As

narrativas alternam entre as experiências da trajetória que marcam a diferença e entre outras

subsequentes que a negociam. É o caso do exemplo a seguir, em que a biografada é uma

mulher  e  negra,  além  disso,  outros  marcadores,  como  classe  e  geração,  circundam  sua

biografia:

Era inspiradora a imagem da senhora negra, alta e magra – porte de realeza com
despojamento franciscano – seguindo de mãos dadas com seu eternamente jovem
“Chiquinho”, como apelidou Edson, logo que o adotou. O bebê lhe foi deixado por
uma  empregada.  Sem  condições  de  criá-lo,  confiou-o,  deixando-o  na  cama  da
patroa. Espírita, entendeu a cena de manjedoura como um sinal. A relação dos dois
foi  um belo  capítulo  de  sua  longa  vida,  mas  não  o  único.  São  três  as  grandes
histórias  dessa  mulher  que  se  fez  mãe  adotiva,  esportista  pioneira  e  educadora
militante. Daí, talvez, os três nomes que usou – Iamir, “Ia” e Selma. (In: Iamir: as
três vidas de “Selma”. 88 anos).

Especialmente nesta biografia as tensões se desenvolvem durante todo o texto, elas

dialogam com os eixos normativos mas evidenciam a diferença como eixo principal. Agora,

os marcadores não estão sublocados e estão citados recorrentemente:

Iamir, a “Ia”, para os seus, fazia o tipo contida. Gostava de estar à sombra. Recebeu
educação rígida do pai – um oficial de baixo coturno no Exército, locado no quartel
da Praça Ouvidor Pardinho, nas cercanias de onde a família sempre viveu. Um dos
poucos luxos da menina do Rebouças era frequentar o Clube Ferroviário. Ali, nas
décadas de 1930 e 1940, convivia com crianças e adolescentes negros como ela. (In:
Iamir: as três vidas de “Selma”. 88 anos).

No Ferroviário se deu a equação perfeita: “Ia” descobriu o esporte e foi descoberta
por ele. A guria de 1,75 metro se tornou candidata natural aos times de vôlei e de
basquete da agremiação. [...] A ideia de uma filha de calção, correndo à vista de
todos,  era um tabu num tempo em que jovem sozinha nem sequer atravessava a
Praça Tiradentes, sob risco de ficar mal falada. Para driblar a vigilância paterna, “Ia”
teria arrumado um apelido para si: “Selma”, seu nome de quadra. (In: Iamir: as três
vidas de “Selma”. 88 anos).

No primeiro trecho, há a menção que Iamir pode frequentar um clube de crianças e

adolescentes “negros como ela”. Como no início do trecho anterior, a tensão aqui se dá entre

quais marcadores parece haver uma intenção de evidenciar. Como na discussão de A. Brah,

não  é  possível  distingui-los,  pois  eles  estão  constituindo  (e  narrando)  uma  identidade  e

subjetividades atribuídos a biografada. No segundo trecho, a condição de mulher é novamente

colocada em jogo, mas transita entre a subordinação e a agência ao definir uma estratégia

contra a vontade do pai.

A aventura  durou  toda  a  década  de  1950,  os  anos  dourados,  os  anos  JK.  A
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experiência  lhe  garantiu  amizades  que  a  acompanhariam  até  os  seus  88  anos.
Viajaram juntas pelo interior e pelo país. Tornaram-se confidentes. Até que o sonho
acabou. A maioria das cestobolistas, como se dizia, se casou, teve filhos. Selma não
– preferiu um namoro platônico com um português, Manoel, com quem por tempos
trocou cartas e telefonemas, no melhor do estilo Nunca te vi, sempre te amei (1987),
clássico estrelado por Anne Bancroft e Anthony Hopkins. (In: Iamir: as três vidas
de “Selma”. 88 anos).

Mais uma vez a biografia preza pela ruptura e as recorrências, contidas nos outros

obituários e na trajetória da “maioria das cestobolistas”, é que são negociadas. O casamento e

os filhos das colegas surgem como elementos à margem, enquanto o “namoro platônico” de

Iamir sustenta o eixo que narraria detalhes sobre casamento e afetividade.

Ao abraçar o magistério, Selma integrou outro time – o das mulheres negras que se
tornaram educadoras. A galeria de pioneiras passa pela decana Maria Nicolas; por
Enedina Marques, professorinha e primeira engenheira negra do país; por Olga dos
Santos  – que  ensinou no Santa  Quitéria;  por  Teresinha  Nascimento,  do  Colégio
Lysímaco Ferreira da Costa. Diante do quadro de giz, elas ajudaram a reverter o
senso comum de que negros estavam fadados a ser pobres e iletrados.
“Ia”  costumava  dizer  que  sua  avó  foi  escrava,  mas  não  partilhava  muitas
informações sobre a antepassada. O fato é que nasceu num lar que primava pelo
ensino, o que sugere a  ligação dos seus com a camada mais ilustrada dentre os
negros forros do Paraná. Os historiadores costumam destacar que havia um bom
número  de  negros  letrados  no  estado,  em  1888,  quando  finda  a  Escravidão,
desafiando muito do que se acredita sobre o período. No mais, não era dada a falar
sobre negritude ou racismo – embora tenha sido condecorada com a comenda Zumbi
dos Palmares. (In: Iamir: as três vidas de “Selma”. 88 anos).

A raça é novamente acionada, desta vez inserindo a diferença como relação social ao

destacar  outras  trajetórias  de  mulheres  também  negras.  A intenção,  que  percorre  toda  a

biografia, torna-se mais evidente, a biografia esforça-se como um contra discurso, busca unir

elementos que recusem os estereótipos acerca de Iamir e de outras mulheres negras citadas.

Para  isso,  utiliza  a  articulação  dos  marcadores  e  das  experiências  como  classe  social,

condições de letramento e família para constituir a narrativa. Ao final do trecho, ao afirmar

que “No mais, não era dada a falar sobre negritude ou racismo” sugere um distanciamento

desta interpretação, tensionando novamente as expectativas que poderia criar-se sobre Iamir.

Para a ex-atleta, capitã do time, amiga-irmã e comadre Iverly Lour Silva, 83, Selma
era  sensível  ao  preconceito,  ainda  que  tenha  se  graduado  e  pertencido  à  classe
média. Seguia estratégias. Tinha por hábito observar os comportamentos a sua volta
– privilégio de quem por muito tempo foi a única “mulher de cor” entre os brancos.
(In: Iamir: as três vidas de “Selma”. 88 anos).

Diferente dos primeiros trechos, que mencionava as crianças e adolescentes negros no
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clube e relataram a trajetória de outras professoras também negras, a amiga de Iamir cita o

fato  dela  ter  sido  a  única  mulher  negra  entre  os  brancos  por  muito  tempo.  A tensão  é

evidenciada, novamente através da raça, a expectativa da amiga com as estratégias para coibir

o racismo, como a escolaridade e o fato de pertencer a classe média, não bastavam, tornando-

se necessárias outras estratégias tidas por Iamir, mais subjetivas e que não são aprofundadas

no texto. Ao enaltecer a educação e a classe média em contraponto com a raça, a ordem da

biografia  que  contam sobre  Iamir  parece  seguir  tal  caminho,  ela  interpreta  e  reinterpreta

valores, partem justamente do conflito entre um “senso comum” e a trajetória de vida para

produzir significado.

Há ainda algumas fotos publicadas na página online da biografia, especialmente sobre

o time de basquete feminino. A amiga, Iverly, está presente na maioria enquanto em todas elas

a legenda diz “Reprodução acervo Iverly Lour”. Seguem três dessas fotos:
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FOTO 1 – Selma com a camisa da Seleção de Basquete do Paraná. Registro dos anos 1950, sem data. O nome
“Selma” teria sido adotado para despistar a vigilância paterna, que não fazia gosto da carreira de esportista da
filha. Felipe Rosa/TRIBUNA DO PARANA/Reprodução acervo Iverly Lour. (Legenda. In: Iamir: as três vidas
de “Selma”. 88 anos).

FOTO 2 – Encontro das veteranas em 2006 – ano que escolheram para marcar os 50 anos da formação da
Seleção  Paranaense  de  Basquete  Feminino.  À  esquerda,  as  irmãs  Ivoni  e  Iverly.  Selma,  ao  fundo.  Felipe
Rosa/TRIBUNA DO PARANA/Reprodução acervo Iverly Lour. (Legenda. In: Iamir: as três vidas de “Selma”.
88 anos).
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FOTO 3 – Reprodução da matéria publicada pela Gazeta do Povo em 2006, com reportagem de Ana Luiza
Mikos. Reprodução Gazeta do Povo (Legenda. In: Iamir: as três vidas de “Selma”. 88 anos).
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A última  foto  é  uma  reportagem do  Jornal  Gazeta  do  Povo,  o  título  “Revolução

debaixo do aro”, referindo-se as mulheres do time de basquete feminino criado na década de

50, sugere as dificuldades enfrentadas pelo fato de serem mulheres. Em outra legenda, afirma-

se: “Meninas foram pioneiras, num momento em que mulher no esporte ainda era tabu, em

especial depois da onda conservadora do pós-Segunda Guerra.”. Não consegui acesso a esta

reportagem,  mas  pela  imagem é  possível  notar  que  o  texto  começa citando  o  codinome,

Selma, que Iamir adotou para lidar com o impedimento do pai. Abaixo há alguns trechos

destacados, como “Terminamos a partida, fomos para o vestiário e demos de cara com todas

as meninas do time paulista tomando banho peladas”. Apenas pela imagem, não foi possível

identificar  a autora ou o autor  da frase,  mas curioso o fato de ser justamente este trecho

destacado na reportagem sobre o time feminino, sobre o fato de outras mulheres jogadoras

estarem nuas, a fala é realocada um tanto que intencionalmente como um episódio pitoresco,

mesmo que  não sabemos  ao  certo  qual  o  contexto  para  a  história.  Há  ainda  o  título  de

“História esquecida” e que “pioneiras pedem reconhecimento”. Além da matéria, o próprio

obituário de Iamir reforça essa reivindicação. As estratégias de visibilidade estão marcadas em

sua trajetória e pela biografia construída sobre sua vida.

Nas duas fotografias que estampam a matéria – uma do período em que jogaram e

outra, 56 anos depois, em um Encontro de Veteranas em 2006 –, as amigas Iamir e Iverly

aparecem juntas. A biografia do obituário de Iamir situa uma nova ruptura. Esta amiga de

longa data – diferente dos papéis familiares tradicionais – é quem realiza o desfecho do texto.

Difícil  saber  até  quanto  da biografia  e  da  decisão de  publicá-la  na  seção de obituários  é

compartilhada com o filho de Iamir. 

“Eu a amava”, diz Iverly, com a autoridade de quem sempre esteve a postos para
tirar a colega do casulo. Eram como sol e a lua.  Iverly,  a extrovertida. Selma, a
contida.  Ao saber da morte da amiga, recolheu-se calada.  Não teve nem mesmo
forças para ir ao velório. “Passou, mas permanece”, resume Iverly, citando o título
do  livro  de  memórias  que  escreveu.  Selma  ocupa  o  pódio  desta  história,  com
medalha no peito. Deixa um filho e dois sobrinhos. (In:  Iamir: as três vidas de
“Selma”. 88 anos).

O curioso é que mesmo após a declaração da amiga, a padronização dos obituários

segue apenas citando que o falecimento de Iamir “deixa” um filho e dois sobrinhos. Considero

que o verbo “deixar” potencializa a condição de luto e de homenagem para aqueles mais

próximos, indicando algum nível de dependência entre um e outro, uma ruptura entre os laços

mantidos em vida. Não há dúvidas que a amiga de Iamir também foi “deixada”, é sugerida,
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porém, não foi inserida neste lugar do obituário. Alguns obituários até citam e localizam os

amigos, inclusive neste espaço:

Sisico tinha problemas nos rins e não resistiu a uma insuficiência renal.  Deixa a
esposa Ana Luci, o filho Marcos e os netos Carlos Eduardo, Giuliane, Alisson, Alan
e Matheus. Acir também deixa incontáveis amigos dentro e fora dos gramados. (In:
Arir: Sisico, o mestre do futebol. 80 anos).

Zely era o que pode se chamar de atemporal. Tinha amigos de todas as idades. Por
sua boa conversa, sempre simpática e atualizada, conquistava amizades por todos os
lugares em que passava. Mantinha algumas anotações sobre sua história. Sobre os
muitos amigos e sua idade escreveu o seguinte trecho: “nunca me senti só e nem
idosa.  As  limitações  da  idade  procurei  tirar  de  letra.  Quando  minhas  amizades
antigas teimam em partir antes de mim, faço outras. Terei sempre na memória as que
partiram e me deixaram a mais bela, grata e suave recordação.” [...]Deixa três filhos:
Heloíse,  Denise  e  João,  três  netas,  quatro bisnetos,  o  irmão Alexandre e muitos
amigos. (Zely: 91 anos de bom humor e juventude. 91 anos).

Na  tarde  de  seu  velório,  os  amigos  mestres  estavam  todos  lá  –  Geraldo  Leão,
Cristina Mendes, a contemporânea Guita Soifer, longa lista...  Ao pedido do frade
que abençoava o corpo – de que os presentes dissessem uma palavra que definisse
Anna  Maria  –  formou-se  uma  ladainha  espontânea,  bela  e  emocionante.  As
qualidades mais ouvidas foram “juventude”, “alegria” e “generosidade”. [...] Deixa
pela  metade  o  livro  1922:  a  semana  que  não  terminou,  de  Marcos  Augusto
Gonçalves, sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Era mãe de Anna Christina e
avó de Lucas Ajuz. (In: Anna Maria: a dona da história. 83 anos).

Os  papéis  desempenhados  pela  família  diante  do  falecimento  são  constantemente

enfatizados nos obituários analisados.  Como na opção “sugira  um obituário” que convida

qualquer  pessoa a  entrar em contato,  mas destaca que o objetivo está em “homenagear a

família”.  Porém,  em  ambos  os  casos  apresentados  a  amizade  surge  como  elemento

desencadeador das narrativas, escapando da autoridade dos papéis familiares convencionais

na construção dessas biografias. O obituário de Anna Maria tem seu título como “A dona da

história” justificado quando rompe até mesmo com o padrão de especificar alguém, “deixa

pela metade o livro”. Ela é o elemento central do obituário, os familiares são citados a partir

da posição da biografada, ela era a mãe e era a avó.

A biografia de Anna Maria, assim como a de Iamir, opera a partir de tensões. Ela é

narrada  em torno  das  rupturas  que  não  são  frequentes  nos  obituários,  embora  não  fique

totalmente livre das recorrências que este modelo insiste em estruturar. Em quase todo o texto,

os parágrafos estacionam justamente na diferença. Logo no início, o obituário apresenta de

modo singular Anna Maria, a profissão de artista plástica e a mudança de nome:
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“O que você sabe fazer?”, perguntou o psiquiatra e analista Paulo de Tarso Monte
Serrat,  no início dos anos 1980, a uma ansiosa Anna Maria Prince Comodo. Ela
estava de volta a Curitiba, depois de décadas longe da cidade. Buscava um rumo. O
divã foi seu remédio – ajudou a considerar que era artista, formada em Pintura na
primeira turma da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, em 1951. Lá se iam 30
anos. Daí em diante, tudo mudou – inclusive o nome. Submetido à numerologia,
verteu-se em “Anna Mariah Comodos”. (In:  Anna Maria: a dona da história. 83
anos).

Na continuação, a biografia evoca outras mulheres na vida de Anna Maria, classe e

família estão também marcados no trecho a seguir:

Anna Maria nasceu em 1931, num lar afortunado – estudou no Colégio do Cajuru e
no Sion. A mãe, dona Brasileira Prince,  vinha de uma dinastia da Lapa, feita de
muitas  e  ruidosas  mulheres,  “pelo menos 40 com o nome de Anna,  formando a
linhagem da minha avó, a austríaca Anna Catarina Prince”, lembra a filha única, a
psicóloga Anna Christina. [...] Foi mulher bonita, elegante, prendada – dava conta de
bordados à rica e à perfeição. E pouco convencional. Era sua dor e sua delícia. Não
ia à esquina sem estar maquiada. Dizia o que pensava. (In: Anna Maria: a dona da
história. 83 anos).

A busca  da  intimidade  para  a  (re)construção da  biografia,  externa  alguns  valores.

Novamente é difícil dizer como o texto chega a alcunhar termos como “ruidosas mulheres”,

“prendada”, “dor e delícia”. Os adjetivos indicam que haviam alguns elementos que sugerem

que biografada pudesse assim ser identificada. Estas escolhas, do passado e experiências que

se contam para  adjetivos  que condensam esta  personalidade,  não  são  neutras  e  carregam

valores.  Podem  ter  sido  escolhidas  como  uma  representação  útil  em  qualquer  nível  da

produção biográfica, inclusive ditas pela própria biografada em vida. Mas a disposição desses

elementos também não seria neutra e possuiria sentidos dados ao ordená-los.

A biografia cita então o casamento e o momento do divórcio de Anna Maria:

Em 1952, ao se casar com um oficial do Exército em ascensão, o mineiro Romero
L.,  mudou-se para o Rio de Janeiro.  [...]  “Ela não se adaptou às convenções de
esposa  de  general”,  conta  a  filha,  sobre  uma  figura  que  parecia  se  antecipar  às
revoluções. No ano de 1957, na base do “contra tudo e contra todos”, Anna Maria se
separou,  declarando-se  inapta  para  os  espartilhos  do  matrimônio.  Talvez  não
previsse as sanções silenciosas a que estava sujeita uma mulher desquitada – mesmo
vinda da alta-sociedade – na Curitiba dos anos dourados. Não resistiu e se mudou
para São Paulo, onde chegou a trabalhar como taquígrafa. (In: Anna Maria: a dona
da história. 83 anos).

Como no obituário de Selma, há no trecho uma sugestão e expectativa que a classe

social de Anna Maria pudesse coibir futuras retaliações que receberia pelo fato de ser mulher
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e divorciada. O que não ocorre e gera a necessidade da mudança para outro estado.

Em meio à estranheza  que  causava  nos caretas,  o  papel  de  artista  lhe  fez  bem.
Ajudou-a  a  justificar  sua  fé  irrestrita  na  liberdade.  Não era  feminista,  mas  bem
rezava nos cânones de Simone de Beauvoir, bússola de sua mocidade. Gostava de
levantar tarde, fazer seus próprios horários, conversar com quem bem entendesse, de
ser comprometida a seu modo. A “união instável” com o publicitário mineiro Felipe
Engler durou 25 anos, sem que ela o nominasse um casamento – pelo menos até
2009, quando o companheiro se foi. Engler levou consigo parte da vitalidade de
Anna Maria.  Mas  nada que  a afastasse  do ateliê.  (In:  Anna Maria: a dona da
história. 83 anos).

O casamento  com o  oficial  do  exército  agora  dá  lugar  a  “união  instável”,  sem a

convenção  do  casamento,  o  nome  ironiza  e  rompe  com  as  outras  narrativas  românticas

encontradas.  Oferece  outra  possibilidade  de  vivência  da  sexualidade  sem necessariamente

efetivar os cânones do matrimônio. Qualquer menção à vivência da sexualidade nos obituários

de mulheres são incomuns, nos dos homens menções como “namorador” ou “aprontava muito

na juventude” são mais frequentes. Isto somente ilustra que as desigualdades de gênero são

evidentes e não deixariam de se apresentar nos obituários. Por isso mesmo, os desvios são

importantes de serem revelados.

Até os 65 anos morava sozinha e longe dos filhos. Durante as noites, aproveitava
para ir aos bailes da cidade com as amigas que moravam no mesmo bairro. O gosto
pela dança veio de quando era moça. Antes de se casar, Mariquinha pulava a janela
de  casa  e  saía  escondida  dos  pais  para  se  divertir.  Teve  vários  namorados  até
encontrar  o  marido,  com quem ficou casada por 22 anos.  Depois  de divorciada,
voltou  para  os  bailes  –  e  para  os  namorados.  (In:  Maria:  a  devoção  a  Nossa
Senhora do Rocio. 68 anos).

Além da  sexualidade,  o  trecho  contrasta  ainda  com as  recorrências  sobre  idade  e

geração. Não se justifica o fim do casamento, apenas passa para voltar ao ponto anterior: a ida

aos bailes e os namorados. A narrativa rompe com o ambiente em que estão dispostos os

obituários  de  outras  mulheres  que  são  recorrentemente  atreladas  ao  ambiente  religioso,

familiar e/ou doméstico, que vão desde os títulos que definem essas biografias aos episódios e

características lembradas pelo texto. Aspectos da vida sobre maternidade e tarefas domésticas,

como cozinhar para a família ou costurar, ganham maior centralidade do que outras possíveis

experiências. Outros casos, revelam essas fissuras da desigualdade de gênero em situações

conflito e resistência:

Formou-se  no  Magistério  e  também em Odontologia.  Nos  estudos,  tudo era  um
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desafio. Em uma época em que mulheres eram minoria dentro das universidades,
Rosa se destacou e expressava opiniões fortes durante as aulas. Ganhava cada vez
mais espaço, por vezes causando espanto até em professores. (In: Rosa: Professora
e aprendiz. 88 anos).

Em especial nos obituários das mulheres mais velhas, há ligações entre o fato de serem

mulheres e subordinações sofridas em espaços não convencionados. Outros trechos são ainda

mais incisivos sobre estas relações:

Naqueles idos, poucas mulheres cumpriam expediente nos jornais paranaenses.  A
presença de Terezinha e algumas poucas outras na redação de O Estado do Paraná e
da Tribuna, então na Rua Barão do Rio Branco, atirava pó-de-mico no Clube do
Bolinha formado por repórteres e fotógrafos. [...] “Nunca mais tive coragem de usar
saia”, anarquizava, sobre seu début. Não era exagero. Além dos olhares gulosos dos
colegas  de  ofício,  Terezinha  tinha  de  enfrentar  outro  reduto  masculino  –  as
delegacias. [...]  Feminista – figura entre as fundadoras do Coletivo 8 de Março –
denunciava  os  maus-tratos  a  mulheres  nas  delegacias.  “Eu  protegia  as  putas.
Denunciava ‘tira’ que ficava bebendo na repartição”, contou. Sim, recebeu ameaças
de  morte  e  lhe  chacoalharam  nas  fuças  cheques  com  muitos  zeros,  para  que
recuasse. “Queriam que eu fosse um José Domingos de saia. Não aceitei esse papel.
Era massacrante.” (In: Terezinha: memórias de uma repórter. 72 anos).

Terezinha ofereceu pessoalmente o material para que o Gazeta do Povo produzisse seu

obituário, em dezembro de 2010 havia concedido uma entrevista ao jornal22. Esta situação

permitiu que sua biografia fosse contada com um flerte de autobiografia. Talvez por isso a

narrativa  não  pareça  tão  velada,  a  biografada  denuncia  a  violência  que  presenciava  nas

delegacias contra outras mulheres, os abusos de homens na profissão e a resistência a partir de

uma identidade de mulher feminista, confirmada pela fundação do coletivo de mulheres.

Morava  num sobrado  construído  a  seco,  no  meio  de  uma  mata  da  Barreirinha.
Estava cercada de árvores, livros e recordações, como um retrato em que ela aparece
cabelo black power, riponga e linda, assinado pelo quadrinista Claudio Seto (1944-
2008). Embora mais reclusa e “sem tesão”, como disse, não perdia a graça. Em fotos
para  a  Gazeta  do  Povo,  em  2010,  vestiu  camiseta  rosa-choque,  com  inscrições
elogiosas aos vira-latas. Via-se comum como um deles. E era única, tanto quanto.
[Faleceu] Dia 16 de setembro, em Curitiba, aos 72 anos, de causas desconhecidas.
Tinha cinco irmãs. Não deixa filhos. (In:  Terezinha: memórias de uma repórter.
72 anos).

O obituário conclui com o fato de Terezinha ter passado o último período de sua vida

no  “meio de uma mata”, “cercada de árvores, livros e recordações”, “reclusa e sem tesão”

22A reportagem, intitulada “O exército das Orianas” fazia referência as primeiras mulheres jornalistas do Paraná,
ainda  na  década  de  40  e  50.  O  subtítulo  enfatiza  “Elas  enfrentaram  a  família,  a  repressão  e  fizeram das
masculinizadas redações palcos para discutir direitos humanos, saúde,  cultura e meio ambiente”.  (In:  Jornal
Gazeta do Povo. Acesso em 02 fev. 2017).
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deixando  uma  margem  de  interpretação  a  um  possível  isolamento  de  Terezinha.  Sobre

sentimentos sutilmente colocados dificilmente podemos saber em que medida isto parte da

biografada ou de uma construção em torno de expectativas sobre uma mulher só.

Assim  como  os  obituários  de  Rosa  e  Terezinha  evidenciaram  as  disparidades  da

posição  de  trabalho  para  mulheres,  Araceli  foi  a  primeira  mulher  a  ocupar  o  cargo  de

vereadora de Porto União, um município catarinense limítrofe com o estado do Paraná.

Em 1947, enfrentou aquele que, talvez,  foi  seu maior desafio.  Elegeu-se como a
primeira vereadora de Porto União. Assumir um cargo público naquela época não
era fácil para uma mulher, mas a missão foi aceita com muita garra e dedicação,
tanto  é  que  exerceu  o  papel  de  oradora  da  Câmara  Municipal.  (In:  Araceli:  a
primeira vereadora de Porto União. 102 anos).

Outro tensionamento que reivindica as experiências da diferença nesses obituários é o

caso da biografia de Bruna:

Bruna foi uma defensora dos direitos dos surdos. Quando tinha três anos de idade,
perdeu totalmente a audição por sequela de uma meningite.  Na mesma época,  a
família descobriu que ela sofria de uma doença rara e sem cura, a anemia falciforme.
Por causa dos problemas, Bruna teve sua vida dividida entre a escola e as consultas
médicas.  Seu ideal  de estudar o máximo possível  fez com que muitas  portas  se
abrissem. [...] O exemplo de Bruna motivava os amigos que também eram surdos a
ir além. Ela,  inclusive,  evitava usar  o termo deficiente auditivo, porque se dizia
totalmente  surda  e  o  termo  se  refere  a  surdez  parcial.  (In:  Bruna:  a  luta  pela
inclusão dos surdos. 28 anos).

A trajetória de Bruna como mulher e surda aparece nos obituários como estratégia de

visibilidade a militância que teve em vida, no lugar das referências sobre sua vida pessoal. A

ênfase sobre “superar limites” surge, algo comum ao falar sobre deficiência e que contém

alguns riscos manifestar essa correlação imediata, mas não se apropria de todo o texto:

Incentivando os amigos e alunos a buscarem sempre superar seus próprios limites,
Bruna  renovava  suas  aspirações  com frequência.  Segundo a  irmão,  Bruna  tinha
planos de conhecer o mundo para aprimorar seu lado profissional e abrir ainda mais
portas aos surdos. Outra bandeira levantada por Bruna era que o uso da Libras fosse
praticado efetivamente,  já que é a 2ª  língua oficial  do Brasil,  regulamentada em
2002. [...] Católica, Bruna sonhava com a criação da Pastoral dos Surdos na Diocese
de Paranaguá. A ideia era que as celebrações tivessem a presença de intérpretes. (In:
Bruna: a luta pela inclusão dos surdos. 28 anos).

Os marcadores  da  diferença  articulam-se  e  operam não  só  sendo subordinados  às
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biografias construídas, mas também constituem o espaço dos obituários. Nestas passagens,

seria difícil identificar sobre quais marcadores se sobrepõe a outros, isto porque as biografias

dessas  pessoas  (e  as  que  constroem  sobre  elas)  percorrem  toda  a  experiência  de  sua

identidade. As tensões surgem e são até necessárias para que os obituários consigam alcançar

a singularidade daquela trajetória, mesmo que ainda busquem enquadrá-la em eixos mais ou

menos hegemônicos.  Se o obituário possibilita o encontro de uma série de elementos das

condutas morais que são refletidas e refletem as normas de uma coletividade, mas também

respondem ao próprio morto e sua família, as diferenças incluídas nos episódios relatados

pelas biografias validam experiências de negociação em todos estes aspectos. Os processos de

diferenciação,  portanto,  são  fundamentais  para  compreender  as  descontinuidades

apresentadas, além de reconhecer seu caráter ativo para as biografias escritas.

3.3. Diferenças que operam e se articulam

As  recorrências  que  ordenam  as  narrativas,  apresentadas  na  primeira  parte  deste

capítulo, indicam os eixos que oferecem a estabilidade das biografias obituárias analisadas.

Elas  se  aproximam de  determinados  padrões,  mesmo que  variáveis  de  acordo  com cada

trajetória de vida, mas indicam fórmulas a serem relatadas que melhor condensem os sentidos

atribuídos  e  em jogo  na  prática  obituária.  Esses  “modelos”  são  produzidos  a  partir  das

recorrências,  determinam trazer  à  luz  determinados  episódios  e  não  outros,  indicam uma

maneira de fazer dos obituários que é eleita justamente por serem mais ou menos contínuas,

aquela  melhor  corresponde  às  biografias  anteriores  e  que  servirão  como  base  para  as

biografias  posteriores.  Podemos  considerar  que  as  recorrências  existem  como  forma  de

privilegiar  determinados  eixos  e  por  isso  tornam-se  padrões,  porém,  os  sentidos  ainda

disputam e são negociados nessa correlação entre as histórias em vida do sujeito perfilado, nas

possibilidades de serem narradas e publicadas.

Mesmo que os eixos recorrentes pareçam um modo de evitar que outras narrativas

não-comuns  se  sobressaiam ou  criem novas  continuidades  (o  que  as  transformariam em

recorrências),  esses  eixos  são frequentemente  tensionados,  como mostrado no subcapítulo

anterior, as tramas que emergem. A partir das marcas da diferença, outras narrativas podem

surgir nesses eixos, tensionando internamente o seu sentido. Por exemplo, se as narrativas de

caráter afetivo sexual estão recorrentemente alocadas ao eixo do casamento nessas biografias,

surgem narrativas que ocupam esse espaço mas o tensionam, como ao dizer “a maioria [...] se
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casou, teve filhos. Selma não – preferiu um namoro platônico com um português” ou mesmo

“declarando inapta aos espartilhos do matrimônio”, respectivamente nas biografias de Iamir e

Anna Maria.  Em ambos  os  casos,  situa-se  o eixo  do casamento,  mas  tensionam e  criam

descontinuidades para as biografias.

Para  compreender  esses  tensionamentos  das  narrativas  e,  consequentemente,  a

descontinuidade de determinadas biografias a partir da diferença, é necessário problematizar a

diferença  não  sob  o  viés  da  desigualdade,  mas  como  produtora  de  sentidos  e  das

possibilidades de agência. Tomaz Tadeu da Silva (2000) aponta que identidade e diferença são

duas categorias que se relacionam uma à outra. Pensar a identidade “aquilo que se é”, parece

bastar à primeira vista, trata-se de qualquer afirmação positiva e autossuficiente. Porém, só é

possível estabelecer uma identidade a partir do instante que exista um outro que não pertença

a esta mesma condição, por isso a necessidade da afirmação que, simultaneamente, difere o

“eu” e o “outro”.

A afirmação  “sou  brasileiro”,  na  verdade,  é  parte  de  uma  extensa  cadeia  de
“negações”,  de  expressões  negativas  de  identidade,  de  diferenças.  Por  trás  da
afirmação “sou brasileiro” deve-se ler: “não sou argentino”, “não sou chinês”, “não
sou  japonês”  e  assim  por  diante  [...]  As  afirmações  sobre  diferença  também
dependem de uma cadeia, em geral oculta, de declarações negativas sobre (outras)
identidades. Assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da
identidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis. (p. 75).

A identidade está correlacionada à diferença, ao “eu” e ao “outro”. Entretanto, não

significa afirmar que a diferença é apenas um resultado da afirmação da identidade, ambas se

determinam mutualmente  e  são interdependentes.  Além disso,  ao  afirmá-las  notamos  que

tanto a identidade quanto a diferença são produtos da linguagem, ou seja, são forjadas social e

culturalmente, correspondendo ao caráter indeterminante e instável da própria linguagem que

dependem, “apenas por meio de atos de fala que instituímos a identidade e a diferença como

tais” (p. 77). Para o autor, a definição da identidade e da diferença o resultado de um processo

de produção simbólica e discursiva, mas não significa que possuam uma relação simétrica,

estão em disputa e alocadas em relações de poder não apenas para a distinção de grupos, mas

que interessam nos processos de inclusão e exclusão:

Na  disputa  pela  identidade  está  envolvida  uma  disputa  mais  ampla  por  outros
recursos  simbólicos  e  materiais  da  sociedade.  A afirmação  da  identidade  e  a
enunciação  da  diferença  traduzem  o  desejo  dos  diferentes  grupos  sociais,
assimetricamente  situados,  de  garantir  o  acesso  privilegiado  aos  bens  sociais.  A
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identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. (p.
81).

Ao refletir sobre a diferença como ruptura nas continuidades dessas biografias, além

de  considerar  as  identidades  a  que  se  vinculam  e  o  campo  de  forças  que  se  insere,  é

importante frisar que o processo de diferenciação não possui seu antagonismo na igualdade.

Se  considerarmos  que  a  antítese  da  diferença  reside  na  noção  de  igualdade,  estamos

relacionando diferença à desigualdade. Igualdade e diferença, na realidade são dois princípios

organizadores da ação política, conforme salienta Joan W. Scott (2000). A autora defende que

o significado é construído através do contraste, “com a ideia de que uma definição positiva se

apoia na negação ou na repressão de algo que se representa como antitético a ela” (p. 207). Os

terrenos discursivos dos significados se sobrepõem, competem e se influenciam em busca de

autoridade e legitimação.

Nas oposições binárias, que sugerem a primazia do primeiro termo (a positivação) e

despreza o segundo (a negação), J.  Scott aponta para o equívoco em considerar a suposta

antítese de igualdade e diferença.

“Quando  igualdade  e  diferença  se  discutem  dicotomicamente,  estruturam  uma
eleição impossível. Se alguém optar pela igualdade, estará forçado a aceitar que a
noção de diferença é sua antítese. Se alguém optar pela diferença, admitirá que a
igualdade é inalcançável. (SCOTT, 2000, p. 217).

Para  tanto,  o  esforço  da  autora  é  desmascarar  a  relação  de  poder  colocada  nesta

antítese. Desconstruir as oposições binárias fixas seria revelar a natureza dos discursos que

operam dentro dele e suas relações de poder. Assimilar a diferença não pressupõe abrir mão

da igualdade, mas sim reconhecer uma igualdade política que se apoie nas diferenças, em

operações  “que  confundem,  desorganizam  e  tornam  ambíguo  o  significado  de  qualquer

oposição binária fixa” (p. 222). Esta reflexão permite compreender como as diferenças não

estão  a priori atreladas a negação da igualdade e nem são subproduto da identidade,  elas

constituem discursos e como campo de possibilidades para a agência dos sujeitos. Avtar Brah

(2006) aproxima-se de uma análise que considera como as formas específicas de discursos

sobre a diferença se constituem, são contestados, reproduzidos e (re)significados, refletindo

sobre  a  diferença  como  experiência,  como  relação  social,  como  subjetividade  e  como

identidade. A diferença revela não somente uma combinação dos marcadores, mas torna-se

uma categoria de análise que permite compreender mesmo as experiências contraditórias e
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específicas dos sujeitos inscritos.

A. Brah sugere quatro maneiras como a diferença pode ser conceituada: a diferença

como experiência, diferença como relação social, diferença como subjetividade e diferença

como identidade. Na primeira, dentro de um mesmo grupo coletivo, a maneira como cada

pessoa interpreta um evento varia de acordo com a sua construção cultural. A experiência é

vista  como  uma  interpretação  que  por  sua  vez  deve  ser  interpretada  considerando-se  as

matrizes ideológicas existentes na formação dos sujeitos diferentes, assim como as múltiplas

localidades,  os  processos  políticos,  econômicos  e  culturais.  Por  exemplo,  uma  mulher

feminista branca europeia terá uma experiência diferenciada em muitos eventos à de uma

mulher  feminista  negra  latino-americana.  A  segunda  maneira  sugerida  por  A.  Brah

corresponde aos  modos  de  diferenciação como gênero,  classe  e  raça  são constituídos  em

formações estruturadas. A mobilização e a constituição de um grupo social, por exemplo, os

movimentos  feministas  relacionam-se  com as  trajetórias  históricas  e  contemporâneas  das

circunstâncias materiais e práticas culturais que produzem as condições para a construção das

identidades de grupo. Na diferença por subjetividade a autora afirma que é necessário levar

em conta  a  importância  da  construção  de  conceitos  que  considerem simultaneamente  os

processos de formação da subjetividade sociais e subjetivos. 

Por último, na diferença como identidade, a autora afirma que as identidades pessoais

se articulam com as experiências coletivas, mas que existem especificidades na experiência

vivida que não espelham a experiência do grupo. Por sua vez,  a identidade coletiva “é o

processo de significação pelo qual  experiências comuns em torno de eixos específicos de

diferenciação – classe, casta ou religião – são investidas de significados particulares” (BRAH,

2006, p. 371-372).

Assim,  a  categoria  de  diferença  remete  a  articulação  de  diferentes  marcadores,

produzindo experiências distintas dos sujeitos no curso da vida. Elas são operantes e não estão

condicionadas  ou  limitadas  por  uma hierarquização  rígida  de  poder,  sendo assim,  a  todo

instante  são  articuladas,  sendo  mais  ou  menos  flexíveis.  Deste  modo,  a  experiência  e  a

formação da identidade são a articulação das diferenças que ocorrem nas relações sociais, que

também podem ser significadas pelo sujeito, revelando sua agência:

[...]  é  útil  distinguir  a  diferença  como  marcador  de  distintividade  de  nossas
“histórias” coletivas da diferença como experiência pessoal inscrevendo a biografia
individual.  Esses  conjuntos  de  “diferenças”  articulam  constantemente,  mas  não
podem ser “lidas” uma a partir da outra. (p. 361).
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Ao mencionar  os  múltiplos  campos de  significação na  constituição dos  sujeitos,  a

autora busca invocar a noção de que os processos de atribuição e inscrição das diferenças são

simultâneos através dos quais o sujeito adquire um significado nas relações socioeconômicas

e culturais mas também os significa na vida cotidiana. 

Em outras palavras, como uma pessoa percebe ou concebe um evento varia segundo
como “ela” é culturalmente construída: a miríade de maneiras imprevisíveis em que
tais construções podem se configurar no fluxo de sua psique; e, invariavelmente, em
relação ao repertório político dos discursos culturais à sua disposição. (p. 362)

A partir  deste  referencial,  a  autora ainda oferece pistas  sobre as  condições que as

biografias pessoais e as “histórias”(aspas da autora) coletivas são construídas neste processo

variável e contínuo, atribuindo significados cotidianos nas relações sociais. Mas alerta que,

sendo  relativo  este  processo,  elas  também  são  relacionalmente  irredutíveis,  ou  seja,

conseguem produzir uma gama de matizes possíveis na apropriação e construção das histórias

e das experiências. Um mesmo contexto pode produzir várias “histórias” diferentes do grupo,

diferenciando  e  ligando  biografias  através  de  especifidades  dependentes/contingentes.  Do

mesmo modo que a articulação das práticas culturais dos sujeitos assim constituídos marcam

as  “histórias”  coletivas  contingencialmente,  potencialmente  oferecendo  novos  significados

variáveis (p. 362).

Desta  forma,  ao  constatar  a  articulação  da  diferença  quando  enquadradas  em

determinadas narrativas, revela-se as tensões entre a exaltação da singularidade buscada para

os biografados que os tornem únicos, mas também que consequentemente correspondem a

uma negociação destas biografias, ao responder anseios tidos como comuns a coletividade,

que não ofereçam polêmicas as passagens de sua trajetória, para que alcance o objetivo da

homenagem e do luto perante a morte nos eixos de normatividades. As narrativas que sugerem

estas descontinuidades permitem observar como a diferença se constitui e pode (re)significar

o espaço dos obituários, através dos discursos que alteram os padrões anteriores e indicam

outras possibilidades dos modos de ação desses sujeitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  partir  de  toda  discussão  que  atravessou  este  trabalho,  é  seguro  defender  o

posicionamento que as biografias individuais retratam cenários coletivos. Essas construções,

assim como a linguagem escrita e falada,  por onde são comunicadas,  possuem sentidos a

partir  da interação dos  indivíduos e,  portanto,  influenciam e  são  influenciadas  pelo  meio

social.  Não  somente  neste  aspecto  da  enunciação,  a  própria  linearidade  e  seletividades

condicionadas nas trajetórias de vida são resultados desse meio, a construção das narrativas e

suas sequências indicam o esforço em oferecer uma coesão as experiências da vida. Em outro

sentido, o empreendimento biográfico refere-se a valores comuns, entendimentos das normas

vigentes  e  dos  riscos  do  desvio  em  cada  propósito.  As  biografias  obituárias  possuem

singularidades frente a variedade do gênero biográfico. Elas estão inseridas no contexto das

práticas  mortuárias,  possuindo  uma afinidade  maior  com os  valores  morais  pois  também

indicam  a  possibilidade  daquele  que  falece  ser  registrado  como  uma  “boa  vida”  e,  em

circunstâncias específicas, garantir uma passagem tranquila da vida para a morte.

O  que  explicaria  o  fenômeno  das  audiências  editoriais  e  cinematográficas  das

biografias? Talvez o sentimento evocado traz à tona expectativas em torno desses valores, seja

para a condenação, como as biografias negativadoras de criminosos nas páginas policiais, ou

para o mérito, como as narrativas moralizantes dos obituários. Nas várias possibilidades de

estudos do curso da vida, as biografias ganham importância para a reflexão teórica, embora o

consumo biográfico tenha se popularizado há muito tempo, o espaço biográfico ainda parece à

margem dos estudos nas ciências sociais. Talvez ainda esteja difundido o hábito de considerar

o  caráter  biográfico  apenas  como  meio  de  pesquisa,  como  se  fosse  parte  das  técnicas

qualitativas para inferir sobre outros temas e, dificilmente, sendo pensada em si mesmo. Além

disso,  a biografia escrita como gênero “impuro”,  oscilando entre a literatura e a narrativa

histórica, provoca ainda cautela sobre o uso das informações obtidas. O caráter ambíguo da

biografia,  porém,  não a  desqualifica  enquanto  objeto de  estudo.  A exemplo  dos  usos  das

narrativas de vida, há recursos metodológicos que asseguram o pesquisador, inclusive para

manusear  tais  elementos  de  informação  para  a  pesquisa.  A forma  que  as  narrativas  são

construídas e ditas também refletem em sua circulação as ações dos sujeitos e as redes que se

inserem. Elas podem evidenciar noções de pertencimento e conduta de uma coletividade.

É  neste  espaço  que  os  obituários  se  apresentam.  A prática  obituária  apresentou

transformações  ao  longo  do  tempo  nos  eixos  de  construção  do  texto  de  acordo  com  o
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momento histórico de cada lugar. Se os obituários representam anseios da sociedade onde

surge,  esses  anseios  estão  sempre  em  deslocamento,  os  personagens  narrados  mudam  e

refletem esses valores. Essas mudanças são lentas e talvez estejam mais visíveis nas narrativas

que são evocadas e nos meios de circulação de cada tempo e espaço, do que propriamente nos

modelos convencionais. Uma diferença importante está neste espaço que surgem. Apesar de

ser possível perceber a influência dos modelos de obituários produzidos tradicionalmente em

países do norte, a ainda tímida aparição da seção de obituários nos jornais brasileiros – e

especificamente, no Jornal Gazeta do Povo –, evoca elementos judaico-cristãos muito mais

latentes do que em outros países. Noções sobre sucesso profissional foram reconhecidas, mas

diluídas entre narrativas sobre a moralidade religiosa do indivíduo e a fé que ganharam maior

destaque.

O obituário  contemporâneo reitera  os  outros  gêneros  do  passado e  dos  atuais.  As

eulogias e epitáfios de séculos atrás ainda parecem enquadrar elementos similares diante da

morte.  Acredito que isto  se deva aos obituários não constituírem um gênero isolado, mas

intimamente ligado as práticas mortuárias, estas que estão muito mais cristalizadas em nosso

cotidiano através dos séculos. O que mudou foram as escolhas desses perfilados. As vidas

comuns e anônimas ganharam maior espaço, trajetórias menos conhecidas mas de relevância

para a comunidade foram contadas. Este fenômeno parece situar o obituário contemporâneo

como um tipo  específico.  Além deste,  os  meios  de  circulação  dessas  biografias  também

mudaram. A difusão em jornais menores revelam esse aspecto, mas principalmente, o impacto

da internet nesses obituários. O acesso, a (re)produção e a interação dos usuários podem afetar

profundamente a maneira de fazer e anunciar o obituário contemporâneo.

Os obituários ainda ofertam à família imediata e consanguínea a decisão da publicação

ou não  do  obituário  e,  em sua  maioria,  serão  a  única  fonte  de  produção  das  narrativas.

Enquanto amigos, colegas, parentes distantes dificilmente são revelados e, quando aparecem,

acabam sublocados em determinados eixos das biografias. Isto ainda parece uma prática que

dificilmente  será  superada,  pois  também  está  relacionada  às  concepções  gerais  que

construímos sobre a  noção de família  como laços mais  duradouros  e como um grupo de

indivíduos consanguíneos que melhor se conhecem e,  portanto,  possuem a autoridade das

narrativas. Todavia, a interação online destes obituários sugere a possibilidade de circulação

de novas narrativas. A abertura para os comentários de leitores nessas páginas da web, podem

colaborar para a construção de retratos mais plurais dos sujeitos biografados e criarem redes
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de indivíduos que possam se conhecer, ler, compartilhar e trocar histórias, auxiliando também

para o período de luto e de pesar diante da morte.

Apesar da defesa de Janice Hume (2009) em considerar que as mensagens também

podem ser diretas para o sujeito falecido, sugerindo uma interação com o morto, mesmo este

esteja  ausente,  acredito  que  não se  trate  especificamente  de  um processo interativo  neste

contexto.  Se  consideramos o  processo interativo  como uma relação de  intercomunicação,

dificilmente este processo poderia ser unilateral. Não desconsidero, porém, a discussão feita

em “A morte é um problema dos vivos?” que indica o morto como um também agente dos

ritos pós-morte. Mas exclusivamente no meio digital, as mensagens dos usuários não parecem

estar isoladas do sentimento de compartilhar  informações em relação aos outros usuários.

Mesmo utilizando o pronome “você” direcionado ao perfilado, considero que as mensagens

como “vá com Deus, meu amigo querido!” ou “sentiremos eternamente sua falta”, também

estão voltadas para outros usuários leiam e reconheçam que havia uma conexão com o autor

do comentário e que este também esteja em uma experiência de luto ou sofrimento.

Se esses processos de interação entre usuários leitores e os obituários abrem novas

configurações para as narrativas e sua pluralidade, por um outro lado, não podemos deixar de

considerar, porém, que o espaço dedicado a biografia obituária e as mensagens dos usuários

são diferentes e desiguais. A biografia escrita pelo jornalista e publicada pelo jornal tem um

peso maior e carregam um sentido de veracidade, próprio das representações sobre o ofício e

da expectativa da função dos jornais em apurar  fatos  e  de denotar  uma oficialidade,  que

dificilmente um comentário possa disputar. As informações do usuário, quando contraditórias

ao enredo proposto nesta “última palavra” do obituário publicado, podem ser descreditadas,

isoladas, tidas como resultado de uma situação particular que estabeleceu com o sujeito mas

que se distancia da realidade. Em última instância, podendo inclusive serem excluídos por

alegarem ofensa a elementos de honra e homenagem prestados à família. 

Os  obituários  estão  intimamente  imbricados  com  a  relação  familiar,  isto  talvez

justifique  o  destaque  dado  para  os  papéis  familiares.  Além de  conhecer  quais  vidas  são

escolhidas para serem biografadas, caberia refletir quais vidas, logo de início, estão excluídas

desse processo. Se a mensagem de contato com o jornal para a intenção da publicação já

remete  à  família  como  instituição  que  autoriza  o  anúncio  e  que  estes  respondem  à

homenagem familiar, esses elementos podem excluir os indivíduos que possuem uma relação

distante ou nenhuma relação com os familiares consanguíneos. Quem contará essas histórias
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quando nem sequer  estarão  superficialmente biografadas?  Cada jornal  poderia  deliberar  e

permitir  tais  casos  quando  surgissem,  mas  é  certo  que  a  mensagem de  recepção  desses

obituários  inibem tentativas  de outras  pessoas  que respondam a  outras  possibilidades  das

redes de afeto e apoio, não consanguíneas com o falecido, de buscarem a publicação dessas

biografias.

Seria  um  tanto  enganoso  pensar  que  “a  morte  nos  iguala”  além  de  um  sentido

estritamente biológico. Essa igualdade, que não nos torna homogêneos nem mesmo em vida,

dificilmente  ocorrerá  após a  morte.  As memórias  que reverberam sobre cada  um são tão

distintas  quanto  as  trajetórias  possíveis.  Nos  casos  dos  obituários,  ponderei  que  as

recorrências  funcionam como  eixos  e  que  atendem a  propósitos  sobre  o  formato  de  um

obituário  e  os  sentidos  que  precisam  apresentar.  Os  elementos  em  jogo  como  a  honra,

homenagem e os segredos, apresentados no segundo capítulo, se relacionam com a ordem das

narrativas que inicia a terceira parte. Elas respondem não a interesses estratégicos e racionais

de manutenção da ordem, mas fazem parte de um modelo perseguido sobre o que deve, pode

e não se deve ser publicado. Tanto pelos receios da família quanto pelas normas editoriais,

esses eixos respondem a um formato,  um modelo anterior,  dialogam frequentemente com

noções de origem, profissão, família e residência do sujeito biografado. Estes eixos criam um

estilo de narrativa, uma trajetória escrita que também será única pela configuração, hierarquia

e sequência dada a essas informações.

Mesmo seguindo um script, as narrativas versam sobre experiências singulares e não

poderiam ser balizadas  a  partir  da igualdade.  Acredito que as  recorrências,  à medida que

surgem, tendem mais  a  demonstrar  as  tensões deste  processo.  Essa singularidade opera a

partir  das  diferenças  que  as  trajetórias  apresentam.  Por  mais  que estejam constantemente

negociadas, como ao narrar determinado fato e finalizar o parágrafo com alguma proposição

que positive tal episódio, elas ocasionam novos contextos para os valores coletivos. Se em

uma abordagem inicial,  considerei  que  as  diferenças  pareciam fadadas  a  serem excluídas

dessas escritas, esta pesquisa demonstrou que elas surgem e podem até mesmo percorrer toda

a biografia, subvertendo os eixos convencionais.

Os  marcadores  da  diferença  foram  úteis  no  sentido  de  localizar  os  sujeitos  e  as

narrativas sobre eles através das condições de gênero, classe social,  raça, geração, crença,

origem, deficiência e outros. Porém, os eixos normativos tratam de questões que escapavam

destes marcadores com contornos definidos, como nos eixos sobre família. Refletir sobre a
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diferença como categoria de análise permitiu compreender as articulações desses marcadores

com as biografias obituárias. Ao afirmar a diferença como produtora de subjetividades e de

experiências do sujeito, a preocupação em separar os marcadores e como, em cada caso, uns

se sobrepunham a outros, se mostrou infrutífera. Compartilho dos pressupostos levantados por

Avtar  Brah.  Primeiramente,  estas  trajetórias  possibilitaram,  em  uma  leitura  mais  ampla,

perceber a articulação das várias expressões da diferença como estratégias de legitimar novos

discursos e contrapor outros referentes a coletividade. Em consequência disso, as diferenças

não  surgiram  simplesmente  como  desigualdades  ou  como  elementos  negativadores,  mas

construíram tramas  que  atribuem novos  sentidos  e  rupturas  nos  enredos  comuns  a  estes

obituários.

Portanto,  uma  tipologia  rígida  não  seria  possível,  visto  que  os  elementos

convencionais e não convencionais são intercambiáveis nessas narrativas. As diferenças não

estão  subordinadas  ou  apagadas  nestas  biografias,  elas  surgem  de  acordo  com  as

possibilidades de negociação desses enredos, o que denominei como um jogo de informações.

Dependem do interlocutor, dos propósitos que pretende dar à biografia, da construção textual,

comunicacional e metacomunicacional dispostas pelo jornalista e editor e, em alguma medida

e posteriormente, do atestado de veracidade que outras pessoas darão a aquele enredo. Assim,

a pergunta inicial sobre quais as recorrências e rupturas presentes nestas biografias, seguida

de  como  as  diferenças  surgem  e  são  negociadas  nos  obituários,  indicam  o  caminho  da

interpretação apresentada. Os elementos em torno da prática biográfica, obituária e próprios

da prática editorial do Jornal Gazeta do Povo, constituem eixos normativos que indicam as

recorrências.  Enquanto as rupturas emergem nos tensionamentos destes  elementos com as

narrativas  e  enredos  possíveis  de  cada  indivíduo.  As  diferenças  surgem,  mesmo  que

negociadas  a  partir  de  um  jogo  de  informações  e  promovem  tensionamentos  nessas

recorrências,  indicando  quais  rupturas  sugerem  novos  sentidos  para  o  universo  desses

obituários.

Outras  possibilidades  surgem no  horizonte  deste  percurso  e  que  não  puderam ser

abordadas.  O silêncio como outro elemento importante,  assim como a noção de segredo,

podem refletir na construção dessas narrativas. Os estudos sobre a política memória, embora

tenha  sido  tratada  pontualmente  nesta  pesquisa,  indicam  a  possibilidade  de  novas

interpretações sobre as diferenças e suas recorrências. Se a diferença no caso dos obituários

operam e são articuladas em torno de representações da morte, família e coletividade, através
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das  informações  que  constituem  uma  biografia,  a  sua  publicação  ressoa  na  memória

compartilhada  e  coletiva  de  determinado  grupo.  Pressupor  a  memória  coletiva  e  seus

enquadramentos  permite  compreender  quais  lembranças  serão  oficializadas,  notórias;  esta

memória social, porém, é seletiva não somente por registrar o ethos de uma coletividade mas

também sobre como o jogo de informações se insere nesta disputa.  A memória seria não

somente seletiva, devido a escolha de quais memórias se tornarão hegemônicas e quais serão

subalternizadas,  mas  também  das  possibilidades  dessas  informações  que  compõem  as

narrativas  estarem disponíveis  e  em disputa  neste  jogo.  Das  várias  vidas  que  podem ser

contadas, algumas serão lembradas e outras esquecidas.
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