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Resumo: O presente artigo é fundamentado em pesquisa bibliográfica e em análise 

empírica dos obituários do jornal Folha de S. Paulo. A amostra sobre a qual basearam-

se as observações foi obtida através da semana construída. Cada semana representa 

validamente as edições publicadas pelo jornal durante seis meses. Os principais 

resultados indicam que o obituário é um formato jornalístico que faz parte do 

Jornalismo Sobre Pessoas e, portanto, expolora as possiblidades estéticas do texto 

jornalístico aproximando-o do texto literário. Além de documentar histórias de vidas, 

tem o obitário a função de buscar leitores para o jornal, e celebrar vidas bem vividas 

sejam estas singelas, sejam de pessoas importantes. 
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Introdução 

A razão para certos formatos jornalísticos serem mais populares que outros está 

no fato de que lidam com histórias pessoais, particulares, de indivíduos. O jornalismo, 

por vezes, se apresenta de forma mecânica, valorizando dados em detrimento das 

realidades em que as pessoas estão inseridas – como naquele “tipo de não-entrevista 

concedida a meia dúzia de repórteres de uma só vez em que as perguntas que estão no 

roteiro são respondidas e aquelas que não estão são proibidas” (ROCCO, 1999, p. 1).  

No jornalismo que lida com pessoas, experiências humanas estão no centro da 

produção jornalística. A não valorização das experiências humanas torna o jornalismo 

uma atividade repleta de valores e dados, mas desprovida dos efeitos poéticos que só a 

vida humana pode trazer. A humanização no jornalismo deve ser vista como uma meta 

profissional a se tornar regra nas redações e, se possível, aplicada a todos as 
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personagens citadas numa reportagem. Isso exigiria do repórter um trabalho despido de 

conceitos pré-estabelecidos que pudessem vir a influenciar a construção daquelas 

personagens nos textos jornalísticos. 

A grande dificuldade é procurar os matizes de cada personagem 

envolvida na história, sem julgamentos definitivos, na reconstituição 

de suas qualidades e defeitos, nos detalhes diferenciais, naquilo que a 

distinguirá e em suas contradições, conflitos e consensos, 

necessidades e interesses, em tudo o que o torna de fato humano 

(PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 99). 

Quando se trata de jornalismo sobre pessoas, eis o desafio: saber lidar com 

pessoas, valorizá-las em cada aspecto, cada particularidade, colocar-se no lugar 

daqueles que são “a peça chave para perceber e interpretar a realidade” (ASSIS, 2012a, 

p. 9). 

A partir de evidências empíricas, pode-se constatar que determinados formatos 

jornalísticos lidam de maneira direta com histórias particulares de pessoas, histórias de 

acontecimentos que, de uma forma ou de outra, marcaram a vida dessas pessoas. Estes 

formatos são o produto final de um trabalho jornalístico cuja apuração e redação 

precisam levar sempre em consideração que o que está em jogo é a vida de uma pessoa 

(ou de algumas pessoas) e tudo que ela representa. Assim, o obituário é, por excelência, 

um trabalho jornalístico humanizado que carrega as digitais do jornalista que o escreve. 

Além do obituário, também o perfil e a história de interesse humano trazem em si as 

mesmas características do jornalismo sobre pessoas. 

Perfis são textos jornalísticos em que há a predominância do uso da linguagem 

em sua função poética sem detrimento da referencialidade que caracteriza a maioria dos 

textos jornalísticos. Podemos dizer que o perfil é uma pequena biografia de uma pessoa. 

A oportunidade para publicá-la advém de algum fato inusitado ocorrido na vida daquela 

pessoa. Através deste formato do gênero interpretativo, apresenta-se brevemente aquele 

momento marcante da vida daquela pessoa com os devidos encadeamentos com fatos e 

acontecimentos de sua vida pregressa. O processo de produção de um perfil, pode ser 

descrito como um jogo de interesses travado entre jornalista e perfilado. Nesse jogo, um 

tenta usar o outro para benefício próprio, numa relação de “dependência mútua" e de 

defesa dos próprios pontos de vista. 

A produção de um perfil, sabe-se, depende primordialmente da interpretação que 

o jornalista dá aos fatos a que tem acesso. É daquilo que conhece ou passa a conhecer 

sobre o perfilado que o jornalista obterá a “verdade”. 
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Não existe esta coisa chamada verdade objetiva em um perfil. 

Há fatos e depois as interpretações desses fatos. Como qualquer 

biografia, o perfil é um trabalho de imaginação. Isto não quer 

dizer que você possa inventar as coisas. Um jornalista percorre 

um longo caminho para alcançar uma interpretação justa e 

sensata dos fatos, mas ele mesmo não pode esconder o fato de 

que se você adapta a interpretação você muda a história da 

mesma forma como se estivesse substituindo alguns fatos 

(ROCCO, 1999, p. 5-6). 

O trabalho jornalístico se dá basicamente em duas fases: a imersão no mundo do 

perfilado mediante observação, documentos e entrevistas e, posteriormente, a redação 

do perfil. 

A história de interesse humano por sua vez, é classificada como formato do 

gênero diversional. “É o formato que concede mais liberdade ao jornalista, que não 

precisa, nesse caso, acomodar seu relato em estruturas rígidas, a exemplo do lead” 

(MARQUES DE MELO apud ASSIS, 2012a, p. 4) e pode fazer uso de técnicas 

literárias, tendo, entretanto, o compromisso com a veracidade dos fatos narrados, base 

fundamental do jornalismo4.  

No filme “A montanha dos sete abutres”, de Billy Wilder, que faz o papel do 

repórter aventureiro, Charles Tatum, dá uma lição a seu aprendiz, Herbie, sobre as 

histórias de interesse humano: 

Você pega o jornal e lê sobre oitenta e quatro homens, ou duzentos e 

oitenta e quatro homens, ou um milhão de homens, como numa fome 

na China. Você lê, mas não grava. Uma pessoa só é diferente. Você 

quer saber tudo sobre ela. Isto é história de interesse humano 

(WILDER, 1951). 

Isto é, trata-se de um tipo de jornalismo que se baseia na identificação do leitor 

com a personagem, em sua capacidade de empatia, buscando mexer com seu estado de 

espírito, fazê-lo “[...] emocionar-se, entreter-se, rir, chorar, pôr-se a refletir[...]” (ASSIS, 

2012b, p. 10) tendo por base a experiência do outro. Isto é, provocando aquilo que nas 

teorias da narrativa é chamado de efeito poético. 

O obituário, por fim, é o tipo de texto jornalístico que termina por se tornar 

documento histórico, principalmente quando tem como protagonista personalidades 

                                                 
4 Tom Wolfe (2005, p. 13) coloca a história de interesse humano no conjunto das chamadas "reportagens 

especiais" e a define de forma jocosa como "relatos longos e quase sempre hediondamente sentimentais 

sobre almas até então desconhecidas colhidas pela tragédia ou sobre hobbies estranhos dentro da área de 

circulação do jornal". De forma contígua a esta definição, Tom Wolfe observa que "reportagens especiais 

era a expressão jornalística para matéria que escapava à categoria da notícia pura e simples. Abrangia 

tudo desde pequenos fait divers, geralmente do movimento policial, até histórias de interesse humano. No 

caso de nossa pesquisa, é importante a última observação do jornalista: " em todo caso, as reportagens 

especiais davam ao sujeito certo espaço para escrever." 
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reconhecidas”. Mas, seja o retratado famoso ou anônimo, este formato tem como 

objetivo mostrar porque o falecido deve ser lembrado5. Portanto, seu foco deve ser 

essencialmente a vida da personagem. 

Estes formatos jornalísticos se encaixam ainda no que, na História e nas Ciências 

Sociais, é chamado de “história de vida”. Para Assis (2012, p. 66), estas histórias são 

“categorias constitutivas dos gêneros jornalísticos”. De acordo Sergio Vilas Boas (apud 

Assis, 2012, p. 70), estas histórias tem como objetivo – ao focar em relatos pessoais – 

“humanizar um tema, um fato ou uma situação contemporânea”. 

Metodologia Aplicada 

Entre os formatos citados acima, tomamos como objeto de análise os obituários 

publicados pelo jornal Folha de S. Paulo entre outubro de 2007 e junho de 2017. 

Para levar adiante este trabalho, foi preciso selecionar uma amostra dos 

obituários publicados pelo jornal Folha de S. Paulo que fosse suficientemente 

representativa da coluna “Mortes”, onde são publicados os obituários naquele jornal – 

levando em consideração que a análise de poucas edições poderia prejudicar a 

confiabilidade dos dados e que a análise de muitas edições, ou mesmo da totalidade da 

população, poderia levar a um gasto excessivo de tempo sem benefício correspondente 

em termos de exatidão. Para tanto, decidimos trabalhar com uma amostra colhida 

mediante o emprego da técnica de amostragem denominada semana construída 

(constructed week) proposta por Riffe et al. (1993). 

Existem três formas para extrair uma amostra para jornais diários. Além da 

amostra por semana construída (constructed week), há a amostra não-intencional 

simples (simple random sampling) e a amostra de dias consecutivos (consecutive day 

sampling). 

A amostra não-intencional simples traz em si o risco de haver uma sub ou 

super-representação de determinados dias da semana em que podem-se registrar maior 

número de publicações, uma vez que os elementos constitutivos da amostra são 

extraídos ao acaso. 

Ao lançar mão da semana de dias consecutivos (consecutive day sampling), o 

pesquisador constrói sua amostra com publicações diárias de uma semana natural, de se 

                                                 
5 James Ferguson (1999) observa que são candidatos a obituários tanto os top people como os minute 

names. O mínimo que se requer é que, na vida, a pessoa cujo obituário é estampado no jornal tenha 

cultivado ao longo de sua existência, por mais singela que seja, alguma coisa única, somente dele, que o 

caracteriza, como por exemplo, tocar o sino da Igreja matriz pontualmente às seis horas da tarde, sem 

falhar um dia sequer, durante, digamos, oitenta anos. 
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domingo a sábado. O risco é a semana assim extraída ser escolhida de forma proposital. 

Além disso, recordam os autores, esse método ignora que uma semana pode ser – e 

provavelmente será – diferente das outras, ou ser preenchida na sua totalidade por 

acontecimentos extraordinários como eleições, finais de campeonatos nacionais e 

mundiais etc. 

Na semana construída (constructed week), as edições que compõem a amostra 

são escolhidas ao longo do ano entre dias de semanas diferentes. O resultado é uma 

semana artificial que leva em consideração as variações ocorridas em determinadas 

semanas. Segundo Daniel Riffe et al (1993, p. 137), essa “distribuição” deve ser vista de 

forma natural, pois: 

O ciclo de publicação de notícias segue os ciclos de espaços 

publicitários. A edição de domingo geralmente é a maior de todas 

por causa do maior espaço dedicado à publicidade de varejo, de 

imóveis e de anúncios classificados e também por causa do maior 

tempo livre para leitura. As notícias diminuem nos sábados porque 

é vendido um espaço publicitário menor. Quartas e quintas-feiras 

são as maiores edições depois da de domingo por causa da massiva 

publicidade de varejo. (RIFFE et al., 1993, p. 137). 

Trata-se, então, da técnica mais eficiente para extração de amostra. A 

inconstância das publicações de periódicos, de uma forma geral, torna as outras duas 

maneiras citadas menos confiáveis. A semana construída é a melhor alternativa para 

uma representação mais próxima de ser fiel do todo do “espaço” analisado. 

O trabalho de Riffe et al., demonstra ainda que, para o período de seis meses, 

uma semana construída é tão eficiente quanto quatro semanas construídas. O que 

significa que para cada ano analisado, usando-se esta técnica de amostragem, duas 

semanas construídas teriam representam, com margem de erro estatisticamente 

aceitável, a totalidade de publicações de um ano. 

Assim, a pesquisa empírica realizada cobre um período de oito anos e nove 

meses de publicação. Cerca de 3.150 edições do jornal Folha de S. Paulo. Destas 

edições foram construídas 17 semanas, perfazendo um total de 116 edições 

representativas da mencionada população. 

Abaixo segue um exemplo de como as semanas foram construídas. Como os 

obituários começaram a ser publicados na Folha de S. Paulo no dia 30 de outubro de 

2007, a construção da primeira semana tem início nesse dia que, por acaso, era uma 

terça-feira. A mesma sequência foi respeitada para as 16 semanas subsequentes: 
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Dia da semana Data 

Terça-Feira 30 de outubro de 2007 

Quarta-Feira 07 de novembro de 2007 

Quinta-feira 13 de dezembro de 2007 

Sexta-feira 18 de janeiro de 2008 

Sábado 23 de fevereiro de 2008 

Domingo 30 de março de 2008 

Segunda-Feira 07 de abril de 2008 

 

Trabalho Jornalístico  

O obituário, geralmente é publicado no caderno Cidades – ou editoria 

equivalente. Na Folha de S. Paulo é publicado diariamente no Caderno Cotidiano. No 

período de análise construída, houve apenas um dia em que a seção “Mortes” não foi 

publicada. A não publicação ocorreu na segunda-feira, 4 de maio de 2012, fato que não 

comprometeu a análise realizada. 

Segundo matéria publicada pela revista Piauí (SCARPIN, 2008), o obituarista da 

Folha de S. Paulo, ainda no início da coluna, recebia todos os dias uma lista do Instituto 

Médico Legal com os falecidos do dia anterior. Em seguida, começava a apuração. 

Atualmente, segundo Thiago Amâncio, repórter do jornal, os mortos são encontrados 

em sites de notícias e, também da internet, são recolhidas todas as informações 

disponíveis sobre o indivíduo e as formas de entrar em contato com a familia ou 

conhecidos. As personagens que interessam à publicação, via de regra, são anônimos 

cujas histórias sejam, de alguma forma, interessantes para ser contadas. Definidas as 

pessoas sobre quem vai escrever, o repórter entra em contato com os familiares para 

conversar sobre o obituariado. As entrevistas, feitas por telefone são gravadas e 

arquivadas.  

Nos países de língua inglesa há o costume de amigos e familiares fazerem o 

elogio6 fúnebre durante o velório; enquanto que no Brasil, o costume é que as pessoas 

chorem ao redor do caixão. Robert McG. Thomas Jr., falecido obituarista do The New 

York Times, por exemplo, segundo seu próprio obituário assinado pelo colega Michael 

Kaufman (apud SUZUKI JR., p. 282), ia aos velórios dos candidatos a obituariados 

“ouvir os amigos e parentes do falecido, atento ao momento em que alguém contaria 

uma passagem memorável” do tipo que “podia até definir uma vida”. Willian Vieira 

(apud SCARPIN, 2008) – obituarista da Folha à época da publicação da matéria – 

                                                 
6 Chama-se "elogio" o discurso feito em louvor a uma pessoa falecida. 
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tentou frequentar velórios dos obituariados que residissem em São Paulo, mas “era uma 

tristeza, ninguém queria saber de repórter ali. Eu também me senti incomodado, e não 

tem necessidade”.  

Na Folha de S. Paulo, é costume o obituarista deixar guardados por alguns dias 

obituários reservas com textos que “sobraram”, isto é, que foram escritos, mas não 

foram considerados os melhores para serem publicados. Ao invés de descartá-los 

completamente, ficam na gaveta para “os momentos de dificuldade”. Coisa parecida 

acontece com os obituários de pessoas famosas ou importantes que precisam ser escritos 

com antecedência e – para garantir que o texto esteja atualizado no momento da 

publicação – são confiados a um “anjo arquivista” que faz a revisão periódica do texto 

enquanto os candidatos a obituários estão na “sala de espera”, bem entendido 

(FERGUSON, 1999, p. 4). 

Em nossa análise, pudemos constatar que a maioria dos obituários é publicada na 

mesma semana da morte do retratado, mas também foram registrados casos de 

obituários publicados mais de duas semanas depois da morte do obituariado, entre 

dezessete a vinte e cinco dias depois da morte. Nunca, entretanto, chegando aos trinta 

dias. De todo modo, está em consonância com o costume britânico de “publicar o 

obituário na semana ou no mês de falecimento e, no pior dos casos, dois meses depois” 

(FERGUSON, 1999, p. 8). 

Quem merece um obituário? 

Durante certo momento histórico, os obituários eram apenas sobre membros das 

elites nacionais – os top people. O obituário moderno consegue abranger, além dessa 

alta sociedade, toda pessoa que, “somando suas façanhas e realizações [...] apresenta 

alguma coisa que justifique a preservação de sua memória” (LEE apud FERGUSON, 

1999, p. 4). Isso quer dizer que qualquer pessoa com uma história de vida interessante, 

em tese, é digna de tal homenagem. Alden Whitman foi além. Ele acreditava que os 

“criadores de problemas” é que eram dignos de um obituário (TALESE, 2004, p. 489), 

aqueles que – por suas boas ou más ações – faziam-se merecedores daquela última 

aparição pública. 

Segundo Marilyn Johnson (apud SUZUKI JR., 2008, p. 297) o Philadelphia 

Daily News foi o primeiro entre os jornais de grande circulação dos Estados Unidos a 

dar espaço em sua seção de necrológios às “pessoas comuns que fizeram coisas 

incomuns”, na década de 1980. Na Inglaterra, os minute names, isto é, as pessoas 
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comuns com histórias de vida interessantes ganharam espaço nos periódicos em 1986, 

quando James Ferguson assumiu a editoria de obits do Independent (FERGUSON, 

1999, p. 6). 

Na imprensa inglesa havia mesmo “um sistema hierárquico: funcionários 

públicos, diplomatas, forças armadas até um certo nível, membros do parlamento, 

diretores de escolas públicas, gerentes de empresas, jogadores de cricket” 

(FERGUSON, 1999, p. 6). 

A seção “Mortes” da Folha de S. Paulo publica apenas obituários de pessoas 

anônimas e pode-se encontrar todo o tipo de obituariado: professores, músicos, médicos, 

profissionais de imprensa, donas de casa, líderes comunitários, padres, escritores etc. O 

jornal consegue apresentar uma grande variedade de personagens que vão desde 

diplomatas, juristas e reitores de universidade até o bêbado da rua ou a polonesa que 

sobreviveu à tortura num campo de concentração. A primeira obituariada, na estreia da 

coluna em 2007, foi a tradutora e locutora Elisabete Hart no obituário “a eterna voz do 

Oscar”. Desde então já foram personagens da coluna pessoas como Victor Bachman de 

Mello que, como diz o título de seu obituário, teve “3 meses para terminar a barragem 

de JK”; Erna Miriam Kaufman que causou um rebuliço numa praia do Rio de Janeiro 

por conta de seu “biquíni pioneiro”; Iracema Silva de Barros que se tornou famosa em 

Mato Grosso do Sul por conta de seus quitutes feitos de mandioca; Claudio de Souza, 

que se orgulhava de ter sido o sétimo funcionário contratado pela Editora Abril. 

Quem os escreve 

Segundo James Ferguson (1999, p. 4), os “top people” escreviam os obituários 

dos outros “top people” no período em que apenas estas elites apareciam nos 

necrológios dos jornais. “Os servidores públicos cuidavam de seus obituários, as 

Universidades de Oxford e Cambridge indicavam sentinelas especiais para organizar 

seus obituários”, políticos escreviam sobre políticos e ganhadores do prêmio Nobel 

escreviam sobre os outros ganhadores do Nobel. 

Foi graças a uma ideia de Ferguson, quando este assumiu a página de obituários 

do Independent, segundo Matinas Suzuki Jr. (2008, p. 306), que aconteceu a “revolução 

dos obituários de Londres”. Tudo o que ele fez foi permitir que os repórteres assinassem 

os obituários que escreviam e, então, “os obituários do Independent passaram a ser 

menos convencionais, mais opinativos e literários”. 
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De acordo com Ferguson (1999, p. 5), obituários “não poderiam ser escritos por 

amadores”, mas por jornalistas experientes, “pessoas que sabiam do que estavam 

falando, companheiros da pessoa falecida ou especialistas no campo”. Dessa forma, os 

obituários se tornariam documentos com “valor histórico e veracidade”. 

Dentre os vinte e dois, identificamos os três principais autores de obituários de 

nossa amostra – levando em consideração a quantidade de textos assinados:  

Estêvão Bertoni: autor de 48 obituários nesta amostra, é graduado em Jornalismo 

pela Faculdade Cásper Líbero (concluído em 2004) e em Ciências Sociais pela 

Universidade de São Paulo (concluído em 2007). O primeiro obituário assinado por ele, 

entre aqueles analisados neste trabalho, foi em julho de 2008, portanto depois de 

concluídas as duas graduações. 

Andressa Taffarel: autora de 14 obituários desta amostra, é graduada em 

Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (concluído em 2008). Foi 

repórter da Folha de S. Paulo entre 2009 e 2015. Seu primeiro obituário em nossa 

amostra é de agosto de 2011, portanto depois de aproximadamente dois anos de 

experiência como repórter. 

Willian Vieira: autor de 11 obituários na amostra construída para este trabalho. É 

graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (concluído em 

2006). Em 2006 interrompeu uma outra graduação em História na Universidade do 

Estado de Santa Catarina e em 2008 especializou-se em Jornalismo Literário. 

Os três se encaixam nas recomendações de Ferguson – seja a bagagem cultural 

advinda da academia ou a experiência adquirida da prática do jornalismo. Tratam-se de 

profissionais experientes e que “sabem do que estão falando”. Os demais obituaristas 

escreveram entre um e nove necrológios. 

Dos 116 obituários analisados da Folha de S. Paulo, quase todos eram assinados, 

com exceção de seis que foram creditados à redação – o que indica que o obituarismo 

anônimo não é uma prática corriqueira naquele veículo. Para o jornalista britânico, os 

piores obituários assinados sempre serão superiores em qualidade aos anônimos (1999, 

p. 8). Os obituários anônimos são padronizados, o autor – ou os autores, já que sem 

assinatura não há garantia de que uma única pessoa tenha trabalhado naquele texto – se 

preocupa em seguir à risca as normas de estilo do jornal, se limita a contar o que 

aconteceu, onde, com quem, quando e porquê. Ferguson acreditava que os obituários 

“precisavam” levar a assinatura do autor por uma questão de transparência (1999, p. 5). 
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Já o autor do obituário assinado se preocupa com as possibilidades estéticas, 

com os recursos literários, uma vez que seu nome estará logo abaixo do título do texto. 

Este tipo de obituário é o que os leitores guardam de recordação – se não pelo morto, ao 

menos pela qualidade do texto. 

A Escrita 

O The Times de Londres, segundo Matinas Suzuki Jr. (2008, p. 306), criou o 

formato clássico dos obituários: “impessoal, longo, formal no estilo, profícuo em fatos”. 

Houve um tempo, segundo Talese, em que a página de obituários era melodramática e 

melosa. Atualmente, porém, isso acontece raramente, exceto no que se refere aos 

anúncios publicados por parentes e amigos de algumas pessoas. No caso dos anúncios 

pagos, todo morto é sempre descrito como um pai “amoroso”, um marido “amado”, um 

irmão “querido”, um avô “adorado” ou um tio “venerado” (2004, 491-492). 

Para Stanley Walker, city editor7do New York Herald Tribune anos antes das 

inovações do Sr. Má Notícia no NYT, escrever esses “coloridos contos biográficos” 

(MASSINGBERD apud SUZUKI JR., 2008, p. 305) era um dos mais difíceis trabalhos 

jornalísticos. Os obituários fazem parte do hall dos textos jornalísticos que exploram as 

dimensões estéticas mais do que as técnicas. É o caso da função poética da linguagem 

que “cuida justamente em dar melhor configuração à mensagem, fazê-la ‘soar melhor’” 

(CHALHUB, 1990, p. 8). A função poética permite que o repórter organize os 

elementos da narrativa de sua reportagem – neste caso o obituário – de forma poética 

deixando evidentes as marcas da escrita do autor. Nos textos analisados para este 

trabalho, pudemos contar vinte e dois jornalistas diferentes assinando as publicações, 

por isso seria dificil tecer comentários e análises acerca dos estilos de cada um, mas 

pode-se obter uma impressão geral daquilo que é produzido ali. 

Todos os obituários tem títulos que se referem a uma característica do falecido. 

Esses títulos vêm logo após o nome do mesmo. Por exemplo: O obituário de Ed 

Lincoln, publicado em 2012, é intitulado “Pioneiro da bossa e rei do baile”; o de Luiz 

Geraldo Toledo Machado, de 2010, foi chamado “Escritor e nacionalista tenaz”; e o de 

Joana Resu Tribuchowski, de 2008, recebeu o nome de “Lembranças indesejadas de 

uma Polônia”. 

                                                 
7 O editor de cidades era o responsável pelo maior número de repórteres dos jornais das grandes 

cidades nos Estados Unidos. 
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Talvez pelo pouco espaço reservado, os obituaristas são concisos e parecem 

seguir um modelo pré-definido observado na maioria dos textos. Os parágrafos iniciais, 

geralmente, apresentam o obituariado a partir da característica daquela pessoa que terá 

mais destaque no texto. Em seguida, são elencados alguns acontecimentos marcantes na 

vida do obituariado – na maioria das vezes, acontecimentos que reforçam a 

característica destacada anteriormente.  

Os parágrafos finais, são reservados para as informações acerca da morte do 

obituariado: idade, data e causa da morte e parentes que deixa, caso isto ocorra. Se for 

realizada alguma cerimônia de despedida (velório, missa, etc) essa informação vem no 

último parágrafo. Essa é uma particularidade do obituário brasileiro, uma vez que, 

segundo Suzuki Jr (2008, p. 301), os jornais britânicos não publicam a causa da morte e 

os jornais dos Estados Unidos não anunciam a realização de nenhum tipo de ritual ou 

cerimonia. 

Eufemismos e reputação: o obituarês 

Na prática jornalística, mas sobretudo na produção de obituários, observa-se o 

preceito de respeito à dignidade do morto e ao luto da família. Trata-se do relato 

derradeiro dos feitos de uma pessoa que não poderá se defender e cujos familiares não 

podem ser responsabilizados por seus atos. Houve um tempo, segundo Ferguson, que os 

defeitos dos obituariados eram descritos “de forma tão obscura” que “somente um 

especialista em códigos criptográficos poderia decifrá-los”. Isso mudou quando Hughes 

Messingber se tornou editor de obituários do Daily Telegraph: criou-se uma linguagem 

interna entre os obituaristas e os leitores para que peculiaridades das personagens 

fossem descritas de forma menos explícita, para evitar constrangimentos – Ferguson 

chamou isso de “subversão do eufemismo” (FERGUSON, 1999, p. 7).  

Desta forma, alcoólatras viravam “pessoas vivazes”, homens mulherengos eram 

“fãs de mulheres”, “ele morreu de repente” poderia querer se referir a um suicídio; “ele 

morreu sem se casar” poderia indicar uma possível homossexualidade; alguém “sem 

entusiasmo perceptível pelos direitos civis” poderia muito bem se referir a algum 

nazista, etc. 

O obituarês, como James Ferguson (1999, p. 7) chamou o ato de dizer uma 

verdade de maneira “suave”, nasceu quando se tentou evitar que a palavra “morte” – ou 

outro termo relacionado – fosse usada nos necrológios. Desta forma, passou-se a fazer 

uso de expressões como “foi chamado por Deus”, “passou desta para uma melhor”, “nos 
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deixou”. Esta linguagem turva é “um dos charmes dos obituários” (FERGUSON, 1999, 

p. 7). 

Nesta análise, não foi possível encontrar quantidade relevante de eufemismos de 

forma a considerar como uma prática comum na produção do jornalismo brasileiro.  

Além disso, os obituaristas da Folha de São Paulo parecem ter adotado como 

lema profissional a frase do obituarista anônimo (apud FERGUSON, 1999, p. 2): “onde 

tantas coisas boas são feitas, não devemos marcar cada pequeno excesso” pois os 

obituariados daquele jornal não parecem ter defeitos, ao menos nunca são citados. 

Deve-se levar em consideração, no entanto, que as informações a que o obituarista tem 

acesso são obtidas através de entrevistas com familiares e amigos do falecido que, 

certamente, não tem interesse em enumerar as falhas do ente querido que acabam de 

perder. E também não parece ser a intenção do jornal quando da criação da seção. 

A fábula da história 

Para Luiz Gonzaga Motta (2005, p. 14), “toda narrativa, seja ela fática ou 

fictícia, se constrói contra um fundo ético e moral”. Esse fundo moral não 

necessariamente é intencional por parte de quem escreve e, na maioria das vezes, passa 

desapercebido pelos interlocutores. Walter Benjamin (1980, p. 221), por sua vez, diz 

que o narrador “sabe dar conselhos” tão úteis quanto os de um sábio, pois tem acesso 

não apenas às suas experiências, mas também às experiências alheias. Para o autor, a 

“natureza verdadeira da narrativa” tem uma dimensão utilitária: transmitir um 

ensinamento moral, “seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de 

vida” (BENJAMIN, 1980, p. 200). 

Obituários – como narrativas que são – possuem um fundo moral, um 

ensinamento a ser transmitido que pode ser, por exemplo, de ordem ética, moral, 

filosófica, religiosa ou ideológica, tais como: “o crime não compensa, a corrupção tem 

de ser punida, a propriedade precisa ser respeitada, o trabalho enobrece, a família é o 

valor supremo, a nação é soberana, e assim por diante” (MOTTA, 2005, p. 15). Estas 

lições são o pano de fundo do desenrolar da narrativa. 

Dentre os obituários analisados para este trabalho, pode-se citar alguns exemplos 

claros: 

Primeiro, o caso da professora que amava o que fazia, em obituário publicado 

em 23 de janeiro de 2017 e intitulado “Tenaz educadora mesmo fora das classes”: 
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Era rigorosa com suas aulas e consigo. Certa vez, confundiu as datas e 

faltou na aula inaugural do curso, que calhou de ser no dia de seu 

aniversário. Martirizava-se por ter feito isso com os alunos. 

Em outra ocasião, lecionou com o braço quebrado, pedindo a um 

colega para escrever por ela se necessário (GOMES, 2017). 

A moral desta história é o enobrecimento pelo trabalho. Neste exemplo, o leitor 

toma conhecimento de uma senhora que só mereceu estar na página de um grande 

jornal, pois era uma professora dedicada, amava sua profissão e ensinava com rigor. 

O segundo exemplo foi recolhido do obituário publicado em de 23 de janeiro de 

2015 “Aprendeu a datilografar numa caixa”,:  

A fim de sair da paulista Pirassununga, onde nascera, o jovem Ary da 

Rocha Sundfeld foi tentar o concurso do Banco do Brasil, que incluía 

uma prova de datilografia. Como não tinha máquina de escrever, 

aprendeu a técnica em uma caixa de sapatos na qual desenhou as 

letras. Aprovado, foi trabalhar no prédio que hoje abriga o Centro 

Cultural do Banco do Brasil, no centro de São Paulo (2015). 

O fundo moral, desta vez, tem a ver com a máxima “nunca desista dos seus 

sonhos”. Todos os outros momentos da vida do obituariado são consequência do fato 

de, apesar de não ter uma máquina de escrever, ter encontrado uma maneira de 

contornar a dificuldade. Se não tivesse usado a caixa de sapatos para treinar, certamente, 

não seria personagem de um obituário. 

Segundo Matinas Suzuki Jr. (2008, p. 290), os melhores obituários são 

publicados pelos jornais que conhecem as pessoas de sua época, que sabem reconhecer 

entre a multidão de leitores aqueles que, por uma vida extraordinária, fazem por 

merecer tal registro. Vidas bem vividas, como as do seu Gerôncio, do obituário 

publicado em de 26 de setembro de 2015 “Lutou contra a seca e por moradia”: 

Sempre de feição calma e séria, seu Gerôncio, que não era um homem 

de falar muito, resistiu na comunidade e assumiu a briga. Foram 

protestos, negociações com políticos e disputas judiciais até a 

demarcação do Jardim Edith como área de interesse social e a 

construção de um conjunto habitacional no local. 

Em 2012, os apartamentos foram entregues a 250 famílias. Um deles 

foi para seu Gerôncio e a mulher, Corália. 

Orgulhoso de alcançar o objetivo, ele logo viu que não era apenas de 

casa que a comunidade precisava. Como presidente da Associação de 

Moradores, brigava agora pela instalação de uma unidade médica 

ambulatorial. 

“Acho que o hobby dele era esse mesmo, passar experiência, lutar, 

além, claro de uma partida de dominó”, brinca o filho José Henrique. 

Para lembrar sua importância, moradores levam agora cartazes com a 

frase “seu Gerôncio, presente” para as reuniões da comunidade. “É 

como se ainda estivesse com a gente na luta”, diz o filho (NEVES, 

2015). 
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Os “cronistas das vidas anônimas” (SUZUKI JR., 2008, p.309) podem estender 

– mesmo que pelo espaço de algumas centenas de caracteres – as vidas de pessoas que 

merecem ser lembradas. 

Considerações finais 

Os jornalistas, às vezes, se deixam levar pelos números e deixam as pessoas de 

lado. Parecem não perceber que a razão de ser da atividade jornalística é o leitor, o 

internauta, enfim é a audiência, aqueles que consomem os produtos jornalísticos.  

Dentre os formatos jornalísticos, os perfis biográficos, as histórias de interesse 

humano e os obituários são os que estabelecem mais íntima relação entre jornalistas e 

personagens: nestes casos, o repórter tem de lidar com histórias muito pessoais de 

desconhecidos. São textos onde os autores tem mais liberdade para construir suas 

narrativas usando técnicas oriundas da literatura. 

No caso específico do obituário, a partir da análise realizada, é possível afirmar 

que existe um protocolo na produção destes textos: o repórter não vai a velórios, prefere 

falar com os entes enlutados após o enterro, pelo menos; as entrevistas são feitas por 

telefone e o repórter busca por peculiaridades do obituariado. Além disso, há o cuidado 

de manter material arquivado para prevenir possíveis eventualidades. 

Os obituários da Folha de S. Paulo são sobre anônimos – isso é uma regra – que 

levaram “uma boa vida”, isto é, pessoas cujos entes queridos tem histórias – ora 

divertidas, ora tocantes – para contar; não momentos que enumerem “defeitos’ ou 

“imperfeições”, mas que exaltem as qualidades dessas pessoas. 

A recomendação do editor de obituários do jornal britânico Independent 

(FERGUSON, 1999, p. 5) parecem fazer eco na redação da Folha. Os três obituaristas – 

entre os vinte e dois identificados – com maior número de publicações na coluna são 

profissionais graduados e com considerável tempo de trabalho, portanto preenchem os 

requisitos de experiência e saber o que está dizendo. 

Os obituários analisados, são relativamente curtos (aproximadamente 1.400 

caracteres), são marcados pela preocupação do autor de dar ao texto qualidade estética. 

Cada obituário foca numa peculiaridade da personagem – que também é mencionada no 

título – e a partir do qual se desenvolve a narrativa. 

Por fim, todas as narrativas tem uma lição de moral – mesmo que os leitores não 

a percebam. Ao exaltar certas características dos obituariados, os necrológios reafirmam 

certos valores sociais como: “o bem vence no final”, ou “a familia acima de tudo”, e 
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ainda “o trabalho enobrece o homem”. Esta, diz Benjamin (1980, p. 200), é a função 

primeira de uma narrativa. 
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