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RESUMO 

 

Esta tese trata da forma como os discursos dos epitáfios, num contexto cristão 

sócio-historicamente constituído, negam a finitude da vida espiritual e promovem 

uma imagem exemplar do morto a fim de eternizá-lo na memória social e exaltar, 

como prática de um habitus religioso, uma vida póstuma na “Eternidade”. O objetivo 

geral é analisar os gêneros de discurso epitáfio e suas condições sócio-históricas de 

produção. Partimos da hipótese segundo a qual o homem cristão, consciente de sua 

morte, consola-se com a certeza da vida eterna e anseia por manter viva sua 

lembrança em seu grupo social. A crença na morte como passagem para outra vida 

perpetua-se no discurso dos epitáfios, cuja cenografia auxilia o ser humano a 

ingressar na “Eternidade” e a biografar as virtudes do falecido, legitimando a 

perpetuação de sua memória. Adotamos o aparato teórico-metodológico da Análise 

do Discurso, principalmente as categorias: gênero de discurso, cenografia, 

interdiscurso e ethos discursivo, propostas por Dominique Maingueneau. Para as 

considerações acerca da morte e dos epitáfios, recorremos a aspectos de 

abordagens da Antropologia, da Filosofia, da Teologia e da Psicanálise. As análises 

empreendidas nesta pesquisa apontaram, no funcionamento dos discursos dos 

epitáfios, o cruzamento de campos discursivos da morte, da religiosidade, do literário 

e o da história. Constatamos, ainda, que as cenografias que engendram os 

discursos dos epitáfios variam de forma ora de promoção de uma vida póstuma, ora 

biográfica, exaltando as condutas exemplares do morto. E, por fim, a pesquisa 

constatou que o ethos discursivo do enunciador é correlato à imagem positiva do 

bom cristão.  

Palavras-chave: Análise do Discurso; Gênero de discurso epitáfio; Interdiscurso; 

Cenografia; Ethos discursivo. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis discusses the form in which the discourses of epitaphs, in a socio-

historically constructed Christian context, deny the finitude of spiritual life and thus 

promote an idealized image of the deceased in order to eternalize him in the social 

memory and to extol, as a practice of a religious habitus,  a posthumous life in 

“Eternity”. In the light of this, we have set as an overall goal to analyze the epitaph 

discourse genre and its socio-historical conditions of production. We have started off 

with the hypothesis that the Christian man, aware of his death, comforts himself with 

the certainty of eternal life and yearns to preserve his memory in his social group. 

The belief in death as a passage to another life perpetuates in the discourse of 

epitaphs, whose scenography assists the human being to enter “Eternity” and to list 

the biographical virtues of the deceased, thus legitimizing the perpetuation of his 

memory. We have adopted the theoretical-methodological framework of Discourse 

Analysis, especially the categories: discourse genre, scenography, interdiscourse 

and discursive ethos, proposed by Dominique Maingueneau. To deal with the 

considerations about death and epitaphs, we have fallen back upon aspects of 

approaches from Anthropology, Philosophy, Theology and Psychoanalysis.  The 

analyses undertaken in the present research have pointed to, in the workings of the 

discourses in epitaphs, the crossing of the discursive fields of death, religiosity, 

literature and history. We have also discovered that the scenographies that engender 

the discourses of epitaphs range from the promotion of a posthumous life to 

biography, in which the exemplary behavior of the deceased is extolled.  Finally, the 

research has pointed out to the fact that the discursive ethos of the enunciator 

corresponds to the positive image of the good Christian. 

Keywords: Discourse Analysis; Epitaph discourse genre; Interdiscourse; 

Scenography; Discursive ethos. 

  



 
 

RÉSUMÉ 

 

Le but de ce travail est celui d'analyser de quelle façon les discours des épitaphes, 

dans un contexte chrétien socio-historiquement construit, nient la fin de la vie 

spirituelle et offrent une image exemplaire de la personne morte à fin de 

l'immortaliser dans la mémoire sociale et louer, comme pratique d'un habitus 

religieux, une vie posthume dans l'Éternité. L'objet de cette étude porte sur les 

genres de discours épitaphe et leurs conditions sociohistoriques de production. Nous 

sommes partis de l'hypothèse que l'homme chrétien, conscient de sa mort, est 

consolé par la certitude de la vie éternelle et veut mantenir vivant le souvenir de son 

existence parmi son groupe social. La croyance à la mort comme passage à une 

nouvelle vie se révèle dans les discours des épitaphes, dont la scènographie pousse 

l'être humain à accéder à l'Éternité et à retenir les vertus de la personne morte, en 

rendant legitime la perpétuation de sa mémoire. L'apport théorique et 

méthodologique de ce travail est celui de l'Analyse du Discours, notamment les 

catégories: genre de discours, scènographie, interdiscours et ethos discursif, 

proposés par Dominique Maingueneau. Pour les analyses concernant la mort et les 

épitaphes, nous avons eu recours aux approches de l'Anthropologie, de la 

Philosophie, de la Théologie et de la Psychanalyse. Les recherches ont indiqué que, 

dans le fonctionnement des discours des épitaphes, il y a le croisement des champs 

discursifs de la mort, de la religiosité, de la littérature et de l'histoire. Nous avons 

constaté que les formes des scènographies, qui déclenchent les discours des 

épitaphes et qui exaltent les conduites exemplaires de la personne morte, sont 

différentes selon leurs objectifs, soit la mise en valeur de la vie posthume, soit de la 

biographie. Les recherches ont permis de conclure que l'ethos discursif de 

l'énonciateur est lié à l'image poisitive du bon chrétien. 

Mots-clés: Analyse du Discours; Genre de discours épitaphe; Interdiscours; 

Scènographie; Ethos discursif. 
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INTRODUÇÃO  

 

A finitude da vida é um assunto que provoca um grande incômodo ao ser 

humano. A Antropologia e a Sociologia reconhecem que o temor à morte surge com 

o homo sapiens, quando este começou a crer que seu destino estava à mercê dos 

deuses, os quais seriam os responsáveis pelo momento em que o homem pereceria. 

Tal medo arraigou-se em inúmeras sociedades, e a morte passou a ter duas 

conotações: a biológica, como a finitude definitiva da vida, e a simbólica e teológica, 

começo de uma outra vida, agora póstuma. Ambas as posições foram discutidas por 

filósofos desde Platão, passando a fazer parte da ideologia da sociedade egípcia 

antiga, chegando ao Império Romano, e aí se consolidaram. Nenhuma outra 

civilização viveu tanto para a morte como os egípcios; foi no antigo Egito que a ideia 

de imortalidade ou de uma esperança em uma vida futura começou a se solidificar. 

Ao longo do tempo, houve uma cisão na ideologia permeada pela morte 

como passagem simbólica a uma outra dimensão, resultando em sociedades que 

promovem uma vida póstuma na “Eternidade”, no “Céu”, no “Purgatório”, no “Limbo”, 

no “Hades”, no “Inferno”, no “Tártaro” etc., e sociedades que a negam. O que 

interessa a esta pesquisa são as primeiras, principalmente o segmento cristão, pois 

defendemos a ideia segundo a qual os discursos emergentes dos enunciados 

gravados nas lápides tumulares, os chamados epitáfios, são uma tradição discursiva 

ligadas ao habitus religioso e construída sócio-historicamente, utilizada por muitas 

sociedades para defender a ideia de morte como passagem a um mundo simbólico, 

além de promoverem a imagem social do morto, por meio da exaltação de suas 

virtudes e condutas exemplares em vida. 

Diante disso, partimos da hipótese de que o homem, consciente de sua 

morte, consola-se com a certeza de uma vida eterna post-mortem e anseia por 

manter viva sua lembrança na memória social de maneira exemplar. A crença na 

morte como entrada para a eternidade perpetua-se no discurso dos epitáfios, cuja 

cenografia auxilia o ser humano com essa passagem e sua permanência na 

memória do grupo social ao qual ele pertenceu por meio de uma biografia exemplar. 
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Tais representações traduzem dados da experiência particular em formas 

universais, que, atualizadas socialmente, são representadas linguisticamente nas 

lápides. Revelam valores ideologicamente orientados, como a crença num mundo 

póstumo simbolicamente marcado pela “Eternidade”, e a necessidade de promover a 

imagem positiva do falecido com o intuito de manter viva sua memória na memória 

social. Desvelados por categorias específicas de análise, sua constituição 

interdiscursiva associa-se ao gênero de discurso, à cenografia e ao ethos discursivo. 

Perante essa hipótese, surge um problema de pesquisa: em que medida o 

gênero de discurso epitáfio, a cenografia, o interdiscurso e o ethos discursivo podem 

revelar sobre a representação ideológica da morte, os valores que a memória social 

busca preservar na vida cotidiana e a crença na vida eterna? 

Nosso objetivo geral é analisar os discursos dos epitáfios sob as  

perspectivas sociológica, filosófica, teológica e psicanalítica, aliadas ao arcabouço 

teórico-metodológico da Análise do Discurso (doravante AD). Como objetivos 

específicos, propomos: examinar o discurso dos epitáfios; verificar a constituição dos 

gêneros desse discurso; descrever as cenografias engendradas pelos discursos dos 

epitáfios; apontar os interdiscursos; desvelar o ethos discursivo. 

Como metodologia de análise optamos pela abordagem teórico-

metodológica da AD, principalmente as categorias propostas por Dominique 

Maingueneau (1997; 2001; 2007; 2008a; 2008b; 2010; 2013; 2014a; 2014b; 2015), 

pelo fato de essa disciplina, desde sua gênese, ser interdisciplinar, o que possibilita 

um diálogo com outras disciplinas, proporcionando subsídios para a depreensão dos 

efeitos de sentido que se depreendem dos discursos dos epitáfios.  

A AD, disciplina da Linguística e da Comunicação, tem como objeto de 

estudo o discurso (na perspectiva de Maingueneau, interdiscurso) e o considera uma 

prática social. Ao pensar o discurso sob as vias da AD é ir além, é compreendê-lo 

como evento linguístico organizado por enunciadores que ocupam lugares sociais, o 

que quer dizer que é preciso, quando se fala em discurso, considerar também nas 

relações humanas, que são históricas, culturais e sociais. 

A AD constitui um território sem fronteiras engessadas, cabendo ao analista 

do discurso construir o percurso de análise que melhor convier a seus objetivos. A 

AD tem um arcabouço teórico-metodológico de caráter interdisciplinar que excede as 
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fronteiras entre linguagem e lugares sociais, atendendo, assim, às nossas 

expectativas.  

Considerando que o aparato teórico-metodológico da AD é vasto e, por isso 

mesmo, um tanto complexo, foi preciso eleger algumas das categorias de análise 

propostas por Maingueneau, como já citadas anteriormente. Segundo Maingueneau, 

os gêneros de discurso, grosso modo, são correlatos às atividades sociais exercidas 

em circunstâncias adaptadas, com protagonistas qualificados e de uma determinada 

maneira. No entanto, não é propriamente com o gênero de discurso que nos 

deparamos, mas com um quadro cênico, composto por uma cena englobante e uma 

cena genérica, “encenadas” em uma cenografia. Desse modo, é a cenografia que 

interessa ao analista do discurso, pelo fato de ser ela a responsável por engendrar 

os discursos.  

Os gêneros de discurso fazem circular não exatamente um discurso, mas 

sim o interdiscurso, o qual, para Maingueneau (1997; 2001; 2008a; 2008b; 2010; 

2013), é composto por uma tríade: o universo discursivo, impossível de ser 

delimitado, já que abarca todos os discursos; o campo discursivo, pelo qual 

perpassam as formações discursivas que se encontram em concorrência; e espaço 

discursivo, concernente aos subconjuntos de formações discursivas, cuja relação o 

analista do discurso julga pertinente ao seu propósito. Por essa perspectiva, 

examinaremos os vários campos discursivos que perpassam o campo discursivo da 

morte, a fim de analisarmos os interdiscursos que perpassam os discursos dos 

epitáfios. 

Importante ressaltar que de todo discurso emana uma “voz”, ou tom, como 

prefere Maingueneau (1997; 2001; 2008a; 2008b; 2013), associada a um “caráter” e 

a uma “corporalidade”, elementos que proporcionam ao co-enunciador1 construir 

discursivamente a “imagem” do enunciador, ou seja, o ethos discursivo.   

Esta tese está organizada em quatro capítulos. No capítulo I abordamos as 

diferentes concepções de morte sob as perspectivas da Antropologia, da Filosofia, 

da Teologia e da Psicanálise, a fim de dissertarmos como a morte foi pensada 

                                                                 
1
 Com a mais recente Reforma Ortográfica, as novas publicações passaram a utilizar o termo 

“coenunciador”. Assim, neste trabalho faremos a distinção entre co-enunciador, que diz respeito a 

quem o enunciador se dirige (ambos inseridos no quadro enunciativo), e coenunciador, referindo ao 
leitor, ou seja, ao sujeito fora da enunciação. 
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através dos tempos, desde a pré-história aos dias atuais. Nosso objetivo é discorrer 

sobre as crenças, ou não, concernentes à infinitude espiritual da vida, traduzida em 

“alma”, e à promoção de uma dimensão simbólica póstuma, correlata, ao longo da 

história, a Eternidade, Paraíso, Hades, Tártaro, Céu, Inferno, Purgatório e “Reino do 

Céu”, sob a égide da ideologia cristã.  

No capítulo II tratamos das condições sócio-históricas de produção dos 

epitáfios. Discorremos sobre o surgimento dos cemitérios e dos costumes de 

epigrafar lápides tumulares, resultando na configuração dos epitáfios da atualidade. 

Além disso, pelo fato de o cemitério ser considerado um “lugar de memória”, 

advogamos em prol da ideia de que o discurso dos epitáfios exalta a vida, a 

personalidade e os feitos do morto, com o intuito de promover a imagem social do 

outro. Narramos a história do Cemitério da Consolação, localizado na cidade de São 

Paulo, locus desta pesquisa. 

O capítulo III,  abordamos o aparato teórico-metodológico da Análise do 

Discurso de linha francesa, ressaltando que a escolha dessa disciplina não foi 

aleatória, pois se deveu ao fato de a AD dialogar com outras disciplinas, como a 

Antropologia, a Sociologia, a Teologia e a Psicanálise, as quais nos proporcionarão 

subsídios às análises do corpus. Discorremos, ainda, sobre as propostas de 

Maingueneau no que tange às categorias de análise: procuramos descrever a 

gênese da AD, seus principais pensadores, seu aparato teórico-metodológico e as 

categorias pelas quais iremos nos pautar: o gênero de discurso, o interdiscurso, a 

cenografia e o ethos discursivo. 

O capítulo IV, fazemos a análise do corpus: abordamos as condições sócio-

históricas de produção dos discursos dos epitáfios, as características dos gêneros e 

tipos de discurso dos epitáfios e suas funções; os tipos de cenografias engendradas 

pelos discursos, os campos discursivos que perpassam o discurso dos gêneros 

epitáfios, resultando no interdiscurso, e, por último, mas não menos importante, a 

imagem do enunciador construída pelo co-enunciador, o ethos discursivo, com o 

objetivo de confirmar nossa tese.  
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CAPÍTULO I 

MORTE: FINITUDE DA VIDA OU PASSAGEM A OUTROS MUNDOS? 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O significado dicionarizado da palavra morte tem duas concepções: a 

científica, que a conceitua como “fim da vida, interrupção definitiva da vida humana, 

animal ou vegetal” e a simbólica, que a define como a “separação entre a alma e o 

corpo, que marca a passagem a outro estágio espiritual ou à vida eterna” 

(HOUAISS, 2001). Como símbolo, “ela é também introdutora aos mundos 

desconhecidos dos Infernos ou dos Paraísos” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007, 

p. 621). 

Não importando a sua concepção, a morte é um tema que traz certo 

incômodo ao ser discutido, sendo vista como um tabu, símbolo do desconhecido que 

desperta medo. A consciência da morte é um fato universal e a preocupação por 

parte da humanidade não é contemporânea, haja vista as inúmeras discussões 

sobre esse tema por filósofos, historiadores, sociólogos, biólogos, antropólogos e 

psicólogos ao longo da história.  

As opiniões dos que estudaram ou abordaram a morte mudaram de acordo 

com o tempo e o lugar, mas a voz da natureza permanece igual, sempre e em toda 

parte, pelo fato de a morte ser coisa séria, pois tudo o que nasce já a traz consigo 

(SCHOPENHAUER, 2008). O medo inato da morte se deve ao fato de ela ser o 

simulacro da aniquilação absoluta da vida, por isso a crença, em muitas sociedades, 

na imortalidade da vida espiritual, traduzida em “alma”, e num mundo póstumo 

simbólico. 

Morin (1997) trata a temática da morte por “tríplice dado da consciência 

humana da morte: consciência realista, consciência traumática e afirmação de um 

‘além-morte’”. A consciência realista diz respeito ao fato de o ser humano se 

reconhecer como um ser imortal. Essa percepção está no homem desde a pré-

história, na consciência de que haverá uma mudança de estado, um “algo” que 
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modifica a ordem universal da vida, “mas não a consciência da essência da morte, 

esta jamais foi conhecida e jamais o será, mas a consciência da realidade da morte” 

(MORIN, 1997, p. 26). Dessa forma, a mesma consciência que nega a morte a 

reconhece: ela a nega como aniquilamento, mas a reconhece como fato. 

A consciência traumática da morte surge no momento dos funerais:   

[...] ao mesmo tempo em que constituem um conjunto de 

práticas tanto consecratórias como determinantes da mudança 

de estado do morto, institucionalizam um complexo de 

emoções: refletem as perturbações profundas que uma morte 

provoca no círculo dos vivos (MORIN, 1997, p. 27). 

A ostentação da dor, própria a certos funerais (em algumas sociedades a 

alegria é conveniente à ocasião), traduz um sentimento de ruptura definitiva, a 

consciência de um vazio, de um nada, ocupando o lugar onde antes havia plenitude 

individual, ocasionando a consciência traumática. 

Completando a tríade, a consciência da imortalidade diz respeito ao 

preenchimento da morte com um conteúdo de vida. Metáforas da imortalidade – 

alma, vida póstuma, reencarnação, entre outras – têm por objetivo o aniquilamento 

da consciência traumática da morte. Para Morin (1997, p. 35), “o caráter categórico 

da afirmação da imortalidade está em relação com o caráter categórico universal da 

afirmação da individualidade”. É a afirmação da individualidade que comanda, ao 

mesmo tempo, de forma global e dialética, a consciência da morte, o traumatismo 

que lhe é inerente e a crença na imortalidade. 

No entanto, nem só de tristeza e medo vive a morte. Estudos 

mnemotécnicos põem a morte no centro de algumas áreas, como, por exemplo, a 

Teologia, a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia, Medicina e a Literatura. O termo 

mnemotécnica, apesar de suas raízes gregas, ars memoriae, “arte da memória”, é 

de uso moderno, com origem no século XIX. A mnemotécnica, cujo objeto de estudo 

é a memória, outrora tão exaltada na Antiguidade, sobretudo por Cícero, proclamava 

o valor do saber de cor, direcionando suas técnicas à “memorização das coisas”, 

porém, na atualidade, a mnemotécnica está associada também a outras teorias, 

como a da intertextualidade, a da psicanálise e a da desconstrução (ASSMANN, 

2011). 
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Segundo Assmann (2011, p. 37) o culto à memória dos mortos também faz 

parte da memória cultural: a temática morte não está delegada somente a 

incômodos estudos funérios, mas também à arte, pois “a memória cultural tem como 

núcleo antropológico a memoração dos mortos”. Por conseguinte, a memoração dos 

mortos, desde os tempos primórdios, tem uma dimensão religiosa e outra mundana. 

A memoração determina que é “obrigação dos descendentes da pessoa falecida 

perpetuar a memoração honorífica dos mortos”.  

Após essas prévias sobre a morte, nos itens a seguir faremos uma reflexão 

mais profunda pelas vias sociológica, filosófica, teológica e psicanalítica da visão da 

morte, com o intuito de compreendermos os pensamentos e sentimento humanos, 

ao longo de décadas, que resultaram nos rituais fúnebres praticados em nossos 

dias, incluindo aí as incrições em lápides tumulares, os epitáfios, recurso discursivo 

social de promover uma vida e um mundo simbólicos póstumos e exaltar as virtudes 

e feitos do morto como forma de promover sua imagem social.  

 

 

1.1. A MORTE SOB A CONCEPÇÃO DA ANTROPOLOGIA  

 

Os antropólogos Chiavenato (1998) e Rodrigues (2006), entre outros, 

afirmam que a consciência da mortalidade data da pré-história, remontando ao 

homem primitivo, que a concebia não como algo natural, científico, mas sim pelas 

vias do simbólico: “morria-se vítima da magia ou da feitiçaria de algum inimigo, [...] 

ela era sempre provocada por alguém, por alguma coisa” (CHIAVENATO, 1998, p. 

13). 

Ambos os autores relatam que, apesar de os homens primitivos não terem o 

domínio de seu destino, não temiam a morte, pois consideravam a vida indestrutível, 

só ocorrendo sua finitude por meio de um fenômeno não natural. Embora já existisse 

uma consciência mitológica em relação à morte, as sociedades arcaicas acreditavam 

numa “transposição” da vida para “‘um sono’, ‘um novo nascimento’, ‘doença’, ‘um 

malefício’ ou ‘entrada no mundo dos antepassados’” (CORRÊA, 2008, p. 24). 
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Também as sociedades totêmicas acreditavam que, após a morte, a alma do morto 

incorporava-se ao tótem ou voltava reencarnada em alguém ou em algo. 

Mais tarde, a mentalidade mítica do homem primitivo para explicar os 

fenômenos da natureza (chuvas, enchentes, secas, doenças...) como “vontade” dos 

deuses cedeu lugar a uma visão de mundo mais racional. Como explica Chiavenato 

(1998, p. 15), se “antes a morte era uma decisão única dos deuses, passou-se a 

morrer em conseqüência de uma doença, de um acidente ou de um ferimento, 

embora por trás desses acontecimentos ainda estivesse a vontade divina”. 

A morte passa a ser vista não somente como um fato natural, mas também 

como um fato social, já que o morto deixa uma lacuna em toda uma rede de 

relações na sociedade – familiares, amigos, trabalho etc. Importante ressaltar que a 

espécie humana é a única que reconhece a mortalidade por uma consciência que 

“faz parte da adaptação autocrítica dos homens, que é a cultura, e está em relação 

com a significação do indivíduo no corpo social” (RODRIGUES, 2006, p. 33). Assim, 

em todas as sociedades universais, sistemas complexos sobre a morte foram sendo 

construídos e instituídos por décadas em suas culturas. 

Segundo Rodrigues (2006, p. 59), “a cultura é um código de estruturação 

que gera lei e ordem”. De acordo com estudos antropológicos, a morte se 

presentifica por meio de doentes em estágio terminal, os quais são vistos, desde 

tempos primórdios, como uma “categoria” intermediária entre o estágio de vida e o 

estágio da morte. Disso decorre que, das culturas arcaicas à contemporânea, as 

sociedades se cercam de rituais simbólicos como proteção, não só para o doente, 

como também para os membros que a compoem.  

Estudos de Corrêa (2008) e Franco (2010) comprovam que os ritos funéreos 

sempre estiveram presentes nas culturas – enterrar o cadáver a “sete palmos abaixo 

da terra”, pranteá-lo, queimá-lo, comê-lo, cobrir a cova com pedras, entre tantos 

outros –, porque é preciso exorcizar a morte e tudo o que a ela diz respeito. A 

preocupação social com as práticas funerárias afastando a ideia de perda denota 

uma conduta social concernente à morte e ao morrer que é a de “unir” as gerações 

que antecedem e sucedem o morto, bem como iniciá-lo em “nova vida”, seja ela 

póstuma, seja ela novamente em vida por meio da reencarnação. 
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Ademais, não é necessário somente neutralizar a morte, mas também 

reorganizar a vida dos vivos: suas relações sociais, a hierarquia na família daquele 

que morreu, bem como suas propriedades, direitos, obrigações etc. Essas atitudes 

são universais e estão presentes em todas as sociedades. Agindo assim, os 

descendentes daquele que morreu cumprem os “desejos” do morto e reorganiza sua 

família. As culturas buscam nas práticas funéreas um modo de permitir um fluxo 

constante entre os mortos e os vivos (Ariès, 1989), satisfazendo os desejos do 

primeiro e as necessidades de sobrevivência dos segundos.  

Nesse sentido, segundo Morin (1997), um dos principais motivos entre os 

eventos culturais que dizem respeito à morte está o fato de a humanidade associar 

sua própria existência às “leis de metamorfoses” pertinentes a toda natureza (a 

morte é seguidora de uma vida nova). O homem, já na Antiguidade, acreditava num 

“duplo” – mortalidade e imortalidade, conforme testemunha as mitologias gregas e 

romanas, que pregavam a existência de semideuses – filhos de deuses com 

humanos. Daí a crença no “duplo”, ou seja, o homem passa a crer que é ao mesmo 

tempo mortal e imortal, à semelhança dos semideuses. 

No entanto, quando o homem toma consciência de que não está no mesmo 

patamar que os deuses, ocorre a desvalorização do “duplo”, já que o criou “para se 

defender da morte, mas chega o tempo em que, no duplo, é obrigado a reconhecer a 

morte antes negada por ele” (MORIN, 1997, p. 184). Essa desvalorização do duplo  

dá lugar à tomada de conciência de si: entretanto, o homem não dá conta de “existir” 

sozinho; envolto de angústias modernas, ele busca sua imortalidade na salvação 

“cósmica” ou na salvação “espiritual”.  

 

 

1.2. A CONCEPÇÃO FILÓSOFICA SOBRE A MORTE 

 

Na Grécia antiga, de forma análoga a outras culturas, houve um período 

mítico, em que predominava a crença em deuses. Assim, grosso modo, os gregos 

antigos acreditavam em uma vida póstuma e criam na existência de lugar “além-

túmulo” denominado Hades, uma região debaixo da terra. Para eles, o destino do 
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morto eram os campos Elíseos (semelhante ao paraíso dos cristãos) ou o Tártaro 

(semelhante ao inferno), e quem decidia o caminho que o falecido deveria seguir 

eram os deuses.  

Esse período mítico foi sucedido pela época conhecida como “milagre 

grego”, quando a “razão” supera os mitos e as crenças. Surgem, então, os filósofos 

e suas várias correntes, os quais passam a aperceber-se das coisas ao seu redor, 

além de começarem a questionar as atitudes e os sentimentos humanos. Como 

consequência nasce a “atitute teorética”, que é “o modo de produção do 

conhecimento por via puramente racional, sem recorrer a mitos” (CORRÊA, 2008, p. 

26). Todavia, os gregos, vez por outra, recorriam à sabedoria ligada aos mitos 

amalgamada em metáforas como arcabouço para esse novo modo de ver as coisas, 

o que se chamará de Filosofia. 

Os primeiros filósofos gregos, denominados pré-socráticos ou naturalistas, 

tinham como objeto de sua filosofia a physis, ou seja, a “natureza” fundamental, o 

princípio (arché) das coisas. Outra questão observada por eles era o campo da 

matemática e dos astros, que muito os encantava. O mais próximo, pois, do universo 

humano era a reflexão sobre os vícios e as virtudes do homem. Nesse sentido, não 

havia espaço para se pensar o homem como corpo e alma, muito menos a morte – a 

morte era o fim de todas as coisas, a finitude de toda vida. 

É em Sócrates, um dos primeiros pensadores da filosofia grega, que 

encontramos a mais profícua defesa da imortalidade. Sócrates não deixou por 

escrito o legado de suas ideias filosóficas, cabendo a Platão (437-348 a.C.), seu 

mais fiel discípulo, difundi-las. Em “Fédon”, obra de Platão que tem como 

personagem central Sócrates, que via a morte sem angústia, constata-se uma 

defesa veemente da imortalidade da alma: 

[...] depois da morte do Homem o que há de visível nele, o seu 

corpo, e que jaz em seu lugar visível – o que precisamente 

chamamos de cadáver – eis aquilo a que convém dissolver-se, 

desagregar-se, desfazer-se em fumo [...]. 

[...] 

E, então, a alma, a parte do nosso ser que é invisível e que vai 

para um lugar da mesma natureza que ela, lugar nobre, lugar 
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invisível, para a região do Hades, para chamá-la por seu 

próprio nome, perto do Deus bom e sábio – lá onde daqui a 

pouco, se Deus quiser, a minha alma também irá ter –, é essa 

alma, digo, que é assim feita e tem tal natureza, é ela que, 

apenas separa do corpo, se dispersa e desfaz, segundo diz a 

maior parte dos homens! (PLATÃO, 2010, p. 51). 

Epicuro de Samos (341-270 a.C.), filósofo grego pós-socrático, fundador da 

escola epicurista, contrário ao pensamento de Sócrates a respeito da imortalidade, 

foi o maior difusor, entre os gregos, da negação da sobrevivência depois da morte. 

Os princípios epicuristas, a priori, podem ser sintetizados na “filosofia do prazer”. 

Assim, Epicuro pregava que o ser humano deve evitar a dor, procurar os prazeres 

moderados da vida, não temer os deuses, muito menos a morte. Filósofo atomista, 

Epicuro preconizava: 

[...] que a nossa alma também é formada de átomos, ela se 

dissolve em suas partes essenciais de modo idêntico ao do 

nosso corpo. Por isso, depois da destruição do organismo, não 

é possível a continuação da existência individual da alma. Não 

há imortalidade (αϑ αѵ ασɩ α) da alma. Devemos encarar sem 

receios essa noção. Depois da nossa morte, nada mais resta 

de nós do que os átomos espalhados, esvoaçando em todas as 

direções, e que se tornam material para a criação de outros 

organismos (EPICURO, 2008, p. 27). 

Em consonância com significativa representação, pode-se observar que o 

epicurismo faz apologia à volúpia de viver, negando sentimentos funéreos no que 

concerne à morte. 

Por influência das filosofias de Aristóteles e Epicuro, surge uma nova 

corrente filosófica, o estoicismo, que defendia a “materialidade do real” – por outras 

palavras, todas as coisas são corpóreas, incluindo a alma e a divindade. Os estoicos 

não acreditavam num deus à maneira dos cristãos, separado do mundo. O deus 

estoico encontra-se em toda parte da natureza e nos homens. Uma vez que o 

destino é uma potência universal que governa o mundo inteiro, ele é denominado 

Providência (OLIVA, 2012), em cujas mãos está o destino humano.  
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Nessa corrente filosófica, um dos maiores representantes da temática da 

morte foi Lúcio Aneu Sêneca (4 a.C. - 65 d.C.). Na condição de fiel seguidor da 

escola estoica, Sêneca explica que “a morte não é nada em si mesma, mas apenas 

um limite para a vida” (OLIVA, 2012, p. 23), e ainda acrescenta que não podemos 

condenar ou odiar a natureza por isso, já que a morte dela faz parte. 

Sêneca e a filosofia estoica rejeitam a ideia de vida após a morte e, 

consequentemente, todas as superstições ligadas à vida póstuma: Eternidade, Céu, 

Purgatório, Inferno e o Juízo Final dos cristãos. Para os estoicos, devemos viver 

muito: não se trata de chegar à velhice, mas sim de viver bem durante o tempo 

concedido a nós pela Providência.  

Ao contrário de Sêneca e dos estoicos, que consideravam a morte um 

fenômeno natural, para o filosófo e teólogo francês Blaise Pascal (1623 d.C. - 1662 

d.C.), um dos grandes escritores a abordar esse tema em suas obras, a morte seria 

uma punição divina, “imposta por um Deus que está separado da Natureza” (OLIVA, 

p. 36). Segundo Pascal (2002), uma vez que somos obras divinas, Deus pode fazer 

o que quiser conosco, a depender de Sua vontade: fazer justiça, ao punir os 

pecadores, ou ser bom, ao perdoar alguns desses.  

Pensador extremamente pessimista, segundo alguns autores, Pascal (2002) 

afirma que o ser humano só pode alcançar a completa felicidade após a morte – 

para o filósofo, seguidor dos dogmas e pensamentos cristãos de sua época, a vida 

póstuma é a porta de entrada para uma imortalidade feliz. 

Por outro lado, de acordo com Pascal (2002), a morte também poderia trazer 

uma eternidade de punição, sofrimento e miséria para a alma humana, pelo fato de o 

homem só poder alcançar o Céu pela graça divina, o que não dependeria do ser 

humano, pois “mesmo o cristão convicto pode perder a fé a qualquer momento, e, se 

for pego pela morte nessa situação, estará eternamente condenado” (OLIVA, 2012, 

p. 37). 

Consoante Pascal, caberia ao cristão interpretar a morte a partir da doutrina 

cristã, tendo como exemplo a morte de Jesus Cristo – seria como uma pena que o 

filho de Deus assumiu voluntariamente para salvar o homem e seus pecados, e 

assim, resgatar a humanidade, dando-lhe uma chance para a vida póstuma no 
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Paraíso: a morte seria a conclusão do sacrifício que o cristão deve fazer para 

participar do sacrifício do Salvador.  

Um dos principais teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo foi 

Agostinho de Hipona (bispo da cidade de Hipona – Argélia), mais conhecido como 

Santo Agostinho. Ele foi um grande defensor da “antropologia teológica”, cuja crença 

consistia em compreender o ser humano como a união de duas substâncias: corpo e 

alma. Agostinho acreditava numa vida após a morte e num deus que receberia a 

alma dos mortos, como explicitado em seu livro “Confissões” (em que ele roga a 

Deus pela alma de sua mãe, Santa Mônica, que acabara de morrer): 

Por isso, Deus de meu coração, minha vida e minha glória, 

esquecendo por um momento as boas ações de minha mãe, 

pelas quais te dou graças com alegria, peço-te agora perdão 

por seus pecados. Ouve-me pelos méritos daquele que é o 

médico de nossas feridas, que foi suspenso do madeiro da cruz 

e que, sentado agora à tua direita, intercede por nós junto a ti. 

Eu sei que ela sempre agiu com misericórdia, e que perdoou 

de coração todas as faltas contra ela cometidas; perdoa-lhe 

também suas dívidas, se algumas contraiu em tantos anos que 

se seguiram ao batismo. Perdoa-lhe, Senhor, perdoa-lhe, te 

suplico, e não entres em juízo com ela  (AGOSTINHO, p. 263).  

Posteriormente, em sua publicação intitulada “O Cuidado Devido aos 

Mortos” (2002), Agostinho defende que deve haver respeito ao corpo dos mortos, 

atitude própria à natureza humana. Em outro livro “Cidade de Deus” (1996), esse 

mesmo filósofo defende a imortalidade da raça humana, acreditando que todo ser 

humano possui uma alma, a qual, após a morte corpórea, ascende ao “Reino dos 

Céus”, indo ao encontro de algumas ideias pregadas por alguns filósofos gregos e 

pelos egípcios de sua época. 

Um dos grandes filósofos a debater o tema da morte no século XIX é, sem 

dúvida, Arthur Schopenhauer (1788 – 1860). Partidário do ateísmo, o filósofo alemão 

pensa ser a morte a pedra-chave da filosofia moderna: “A morte é propriamente o 

gênio inspirador, ou a musa da filosofia, e por isso Sócrates a definiu como 
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‘preparação para a morte’. Sem a morte, seria mesmo difícil que se tivesse 

filosofado” (SCHOPENHAUER, 2008, p. 23).  

Ele afirma que o medo da morte inerente no homem reside na crença de que 

“eu vou acabar”, enquanto todo o resto vivente ao seu redor continuará a existir. É 

fato que a morte sempre encontrará o ser humano; contudo, como os indivíduos 

agirão perante essa verdade implica uma contribuição significativa da religião ou da 

filosofia que os sujeitos seguem. Para Schopenhauer (2008), cada indivíduo, a 

depender de sua crença, seja ela religiosa, seja ela filosófica, carrega dentro de si a 

consciência de ser imperecível perante a morte. Assim, somente alguns têm a 

crença na eternidade:  

Com efeito, por se acreditar imperecível, o homem dotado de 

razão se crê como se não tivesse tido começo, como eterno; 

em uma palavra: independente do tempo. Quem, ao contrário, 

se toma por um ser que surgiu do nada, tem de pensar também 

que retornará ao nada (SCHOPENHAUER, 2008, p. 50). 

De acordo ainda com Schopenhauer (2008), apesar de o ser humano estar 

em constante preocupação com sua finitude, também apresenta outro aspecto, que 

é a “vontade de vida”, uma necessidade imperativa de existência e duração. Quando 

o ser humano se depara com a preocupação de sua finitude, toda a sua “vontade de 

vida” se debate com fúria contra esse fenômeno. Para Schopenhauer (2008, p. 29), 

“morte, então, sob um ponto de vista subjetivo, concerne, pois, somente à 

consciência”. 

Outro ponto de vista sobre a morte que merece destaque é a do filósofo 

alemão Martin Heidegger. Sob a ótica de uma abordagem ontológica existencial, 

Heidegger (2005) postula o termo Dasein, correlato ao homem como ente que existe 

imediatamente no mundo. Por esse viés, Dasein é o homem em sua mais completa 

existência cotidiana, com seus afazeres do dia a dia e com suas preocupações.  

Considerando o Dasein imerso em sua existência, ele passa a ao estágio de 

“ser-no-mundo”, conquanto que estar em um mundo significa habitá-lo, deter-se nele 

e vivenciá-lo e não somente encontrar-se no mundo simplesmente como um ente 

dado, pois “reconhecer o mundo e interpelar e discutir o ‘mundo’ funcionam como 

modo primário do ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2005, p. 97). 
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Esse filósofo tematiza a morte a partir de uma concepção ontológica que 

recai sobre a própria existência: “O fato de, numa análise existencial da morte, 

ressoarem possibilidades existenciáveis do ser-para-a-morte reside na essência de 

toda investigação ontológica” (HEIDEGGER, 2005, p. 30). Por esse prisma, a morte 

é encarnada na existência pessoal e historicizada de cada Dasein, de forma que  

A morte é uma possibilidade ontológica que a própria pre-

sença2 sempre tem de assumir. [...] Nessa possibilidade, o que 

está em jogo para a pre-sença é pura e simplesmente seu ser-

no-mundo. Sua morte é a possibilidade de poder não mais 

estar pre-sente (HEIDEGGER, 2005, p. 32). 

A pretensão de Heidegger (2005), com sua análise ontológica, é alcançar 

um “conceito existencial da morte”. Por esse perspectiva, então, cada momento 

existencial do Dasein é afetado pela morte, ou pelo ser-para-a-morte, cabendo ao 

homem a escolha de encará-la, aceitando tudo o que engloba esta condição, ou se 

fazer indiferente na presença do inevitável, já que o ser humano, na concepção 

heideggeriana, é um ser essencialmente livre. Afinal, “enquanto poder-ser, a pre-

sença não é capaz de superar a possibilidade da morte. A morte é, em última 

instância, a possibilidade da impossibilidade absoluta de pre-sença” (HEIDEGGER, 

2005, p. 32).  

Após essas prévias, constata-se que o tema morte para a filosofia é 

controverso. Há filósofos que creem em um ente que transcende o indivíduo, 

caracterizado por “alma”, além de uma vida póstuma simbólica, traduzida em 

“Eternidade” ou “Reino do Céu”, há outros descrentes de um mundo post-mortem, 

advogando em prol da matéria, como os estoicos e Schopenhauer, por exemplo, 

entre outros que aqui não foram citados. O cerne da questão é que a morte sempre 

foi discutida na Filosofia, ainda é e sempre será, pois, como dizia Nietzche (2005), 

“É preciso reinterpretar a morte!”. 

 

 

 

                                                                 
2
 O termo “pre-sença” é também utilizado como correlato ao Dasein. 
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1.3. A TEMÁTICA DA MORTE SOB O VIÉS DA RELIGIOSIDADE 

 

No que concerne ao tema morte ligado à religiosidade, o maior exemplo é a 

sociedade egípcia antiga. Em toda a história da humanidade nenhum outro povo deu 

tanta primazia à transposição vida-morte como fizeram os egípcios: pirâmides, 

tumbas, múmias, objetos mortuários, escritos funerários e o famoso Livro dos Mortos 

são ícones incontestes de reverência à morte, cuja ideologia imbui-se em todas as 

formas de arte – hieroglifos, ilustrações, adornos etc.  

A cultura do antigo Egito negava a morte como finitude da vida. No geral 

ninguém morria: “o espírito ou a alma transmigra e reencarna ou descansa – no 

último caso, na forma de múmia – enquanto aguarda uma nova vida” 

(CHIAVENATO, 1998, p. 13). Para auxiliá-los na transposição dos mortos para 

outros mundos, os egípcios contavam com a “ajuda” dos deuses. Anúbis e Osíris 

eram os mais representativos da ideologia da vida além-túmulo dessa sociedade. 

Não obstante os egípcios terem uma visão otimista da morte, por crerem que 

esta seria uma “porta” para uma outra vida, eles também tinham a consciência de 

que a imortalidade estava sujeita a algumas regras dos deuses, que, de certa forma, 

intermediavam essa passagem. Com o destino sob o jugo dos deuses, começa a se 

desvelar um embrião do tabu e um certo temor da morte. Tomando emprestadas as 

palavras de Chiavenato (1998, p. 16),  

Foi assim que a superstição invadiu o pensamento, e surgiram 

as fantasias que se transformaram em lendas e mitos. Essas 

fantasias e mitos, ao longo da história humana, penetraram na 

cultura e sublimaram-se na religião. 

Também era prática comumente difundida no Egito antigo homenagear os 

mortos por meio da eternização dos nomes dos indivíduos, além de anualmente ser 

realizada a festa do vale do deserto: as famílias se dirigiam às sepulturas de seus 

parentes para uma refeição em homenagem aos mortos, em comunhão com com os 

quais comiam e bebiam ao lado das sepulturas, transformando-se essa prática numa 

comemoração ritualística.  
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Segundo Assmann (2011), o banquete fúnebre era muito difundido no 

mundo romano até o início da era cristã, quando o bispo Ambrósio, no século IV, 

proibiu esse tipo de ritualização. Os festejos familiares destinados aos parentes 

mortos, então, foram substituídos pela socialização coletiva numa ceia comum nas 

igrejas locais, para onde os ossos dos mortos eram levados. 

Os povos da Roma Antiga, por sua vez, durante o século VIII a.C., 

cultuavam deuses pagãos. Com a transição da monarquia para a República Romana 

emergiu um novo tempo: o do Império Romano (27 a.C.), que se transformou num 

vasto domínio, abarcando a península itálica, a Grécia e toda a orla do mar 

Mediterrâneo (LOUREIRO, 2011). 

Com essas conquistas, os romanos assimilaram muitas religiões dos povos 

conquistados, principalmente a grega. Surgiu o sincretismo religioso greco-romano 

(amálgama dos deuses gregos e romanos). Assim, os romanos adotaram os 

mesmos deuses dos gregos, porém com nomes diferentes; passaram a crer na 

imortalidade do corpo e da alma. Agora o Hades dos gregos denomina-se Plutão. 

Dionísio, o deus iniciador e condutor das almas, está, para os romanos, sob o 

epíteto de Baco. Ártemis, a deusa da imortalidade, é Diana (BULFINCH, 2006; 

CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007). 

Com o pertencimento da Judeia (uma das províncias no Oriente) ao Império 

Romano, tem-se a coexistência de duas ideologias religiosas – o panteísmo dos 

romanos e a crença judaica no Deus de Abraão. Mais tarde, surge o cristianismo, 

fundado por aqueles que acreditavam e seguiam os mandamentos de Jesus Cristo.  

Ante o exposto, é preciso compreender o que é religião. De acordo com 

Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho (2012), os pensadores antigos, gregos e 

romanos, não dispunham de uma noção ou conceito de religião como ela se 

apresenta na atualidade. Por uma pespectiva etimológica, o termo religio é discutido 

desde a Antiguidade. Alguns autores afirmam que essa palavra apareceu pela 

primeira vez com Cícero (106-43 a.C.), que relacionou o verbo relegere, “reler”, 

“rever com cuidado”, o qual remete à noção de legere, que, originalmente, 

significava “colher”, “juntar”. Com o passar do tempo, o termo evoluiu para o uso 

cristão, com o sentido de ligare e religare, “unir”, “ligar”. A religio definiu-se, então, 
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como “o que liga ou religa os humanos ao divino, e por isso, os humanos entre” si 

(CHAUI; SAVIAN FILHO, 2012, p. 26). 

Pelas vias da religião cristã, a morte não existe de fato, pois, segundo o 

Velho Testamento, registro importante dos dogmas religiosos do cristianismo, 

quando Deus criou o mundo, a morte não existia. Só foi imposta ao homem por 

Deus como castigo pela desobediência de Adão e Eva às ordens Dele, como se 

pode confirmar em Gênesis 3, 22: “Ele [o homem] não deve comer a fruta da árvore 

da vida e viver para sempre” (BÍBLIA, 2001, p. 4). 

Por volta de 313 d.C., a crença no cristianismo encontrava-se espalhada por 

todo o Império Romano, não podendo mais essa nova seita ser ignorada pelos 

imperadores romanos, culminando por ser oficializada como uma religião legal por 

meio do Édito de Milão, assinado durante o império de Constantino I, em 313 d.C. 

Assim, a Igreja Católica foi sendo paulatinamente institucionalizada (LIMA, 2011). 

O advento do cristianismo suscita nova maneira de pensar a morte entre os 

cristãos. Se no Velho Testamento “por estarem unidos com Adão, todos morrem” (I 

Coríntios, 15, 22), agora, “por estarem unidos em Cristo, todos ressuscitarão” (I 

Coríntios, 15, 22) (BÍBLIA, 2001, p. 249). Nesse novo contexto religioso, os 

seguidores de Jesus têm a promessa do renascimento para uma vida nova após a 

morte, como esclarece a segunda carta de Paulo a Timóteo (2 Timóteo, 1, 10): “por 

meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o 

poder da morte e, por meio do evangelho, revelou a vida que dura para sempre” 

(BÍBLIA, 2001, p. 299). 

A Idade Média foi um período estritamente europeu, delimitado pelos 

historiadores entre o fim do Império Romano no Ocidente, no século V, e a 

descoberta da América, em 14923. Com a ideologia cristã ainda amorfa nos 

primeiros anos medievais, a morte era aceita como um curso natural das coisas e 

não mais como uma premonição sobrenatural ou vontade dos deuses. O moribundo 

era advertido sobre seu fim por meio de sinais naturais, como uma doença incurável, 

por exemplo, ou por uma convicção íntima. 

                                                                 
3
 Os historiadores divergem quanto ao fim da Idade Média – uns defendem que está relacionado com 

a queda de Constantinopla, no ano de 1453 d.C., outros à descoberta da América, por Cristóvão 
Colombo, em 1492.  



31 

 

Segundo Ariès (1989, p. 31), “o homem submetia-se na morte a uma das 

grandes leis da espécie e não pensava nem em se lhe esquivar nem em a exaltar”. 

Imperativo relembrar que os cristãos acreditavam num “renascimento” post-mortem, 

uma vez que aceitavam passivamente a morte, a qual representava, na escatologia 

do cristianismo, o ingresso em uma outra vida, no Céu ou no Inferno:   

[...] os mortos que pertenciam à Igreja e lhe tinham confiado o 

seu corpo (isto é, que o tinham confiado aos santos) dormiam 

como os sete adormecidos de Éfeso (pausantes, in somno 

pacis) e repousavam (requiescant) até ao dia do segundo 

advento, do grande regresso, em que despertariam na 

Jerusalém celeste, ou seja, no Paraíso. [...]. Sem dúvida que os 

maus, os que não pertenciam à Igreja, não sobreviveriam à sua 

morte, não despertariam e seriam abandonados ao não-ser 

(ARIÈS, 1989, p. 32). 

Essa aceitação passiva do destino pós-vida terá mudança marcante no 

século XV com a crença convicta no Juízo Final4. Os cristãos, nesse período, 

entendiam que, nos últimos momentos de vida, podia-se mudar o seu destino a 

respeito do Céu ou Inferno. Se os maus iam direto para o Inferno, doravante bastava 

arrepender-se de seus pecados quando no leito de morte e cumprir alguns rituais 

para ganhar o Paraíso (CHIAVENATO, 1998). 

A prática medieval voltada aos cuidados com os mortos era composta de 

dois elementos: os préstitos com os restos mortais e a caridade para com os pobres 

(ASSMANN, 2011), atitude que explicava pela crença no Purgatório, que seria, na 

visão dos cristãos católicos, caracterizado por um lugar/tempo entre a morte do 

indivíduo e o julgamento do Juízo Final.  

Diante disso, a morte passou a ser uma grande “cerimônia” para os católicos 

da época. Se antes ela era um rito apaziguador para todos os homens, “que 

solenizava a passagem necessária [...] e reduzia as diferenças entre os indivíduos” 

(ARIÈS, 1988, p. 35), agora ela traz consigo uma sobrecarga emocional, pois o 

                                                                 
4
 Julgamento da alma da pessoa falecida por um “tribunal” composto por Deus, no papel de árbitro, e 

Jesus Cristo, a Virgem Maria e os santos, no papel de intercessores.  
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moribundo deve cumprir uma série de rituais para salvaguardar sua entrada na “vida 

eterna” após o Juízo Final. 

Essa fase intermediária do Purgatório poderia ser influenciada positivamente 

pelos vivos: as igrejas ofereciam “serviços” para a salvação da alma do moribundo, 

como procedia, por exemplo, o mosteiro de Cluny5, o mais renomado “especialista” 

em cuidar da alma e dos restos mortais da pessoa falecida, desenvolvendo uma 

indústria da salvação em massa (ASSMANN, 2011). 

Um dos principais cuidados que deveriam ser tomados, além das missas 

póstumas pela alma do falecido, era a imortalização do nome, quando era (retomado 

nas missas e aniversários de morte), bem como sua inscrição nas lápides tumulares, 

em prol da permanência na memória da comunidade. Tais práticas de memoração 

são mantidas até os dias atuais. 

Na Idade Moderna, demarcada entre os séculos XVI e XVIII, descortina-se 

uma outra visão no que tange à morte: a Igreja começa a “preparar” o indivíduo em 

vida para a morte, o arrependimento no leito de morte já não é mais válido; era 

preciso ser um “bom cristão” quando vivo. Não pecar, orar, fazer penitências e ir às 

missas é o que prometia garantir ao homem crente da Idade Moderna o ingresso no 

Céu.  

Uma mudança significativa na Idade Moderna diz respeito aos papéis do 

sacerdote e do médico. Na Idade Média, “a Igreja impedia os médicos de atenderem 

os moribundos, que eram ‘ajudados a morrer’ pelos sacerdotes” (CHIAVENATO, 

1998, p. 37), posto que a morte era um desígnio de Deus e seria um sacrilégio 

qualquer intervenção humana que viesse a modificar esse quadro. Na Era Moderna, 

quem estará à beira da cebeceira do moribundo será o médico da família. 

A partir do século XX, o “quadro do morrer” nas sociedades ocidentais sofre 

grandes alterações. Os doentes são retirados de suas casas para os hospitais, que 

se transformam em “asilo a proteger a família da doença e da morte, a proteger os 

doentes das pressões emocionais de sua família, a proteger a sociedade da 

publicidade da morte” (RODRIGUES, 2006, p. 167). A morte no hospital não é mais 

                                                                 
5
 A Abadia de Cluny, localizada na Borgonha, foi construída em 11 de setembro de 910 d.C. 

por Guilherme I da Aquitânia. Nela estava estabelecida a sede ou casa-mãe da célebre 

beneditina Ordem de Cluny. Hugo I, duque da Borgonha, um dos irmãos de Henrique da Borgonha, 
Conde de Portugal, foi um dos seus priores. 
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a cerimônia pública característica dos séculos passados, em que o moribundo a 

presidia em meio a seus parentes, amigos e vizinhos. 

De forma análoga, modificaram-se também os ritos funerários. O luto passou 

a ser uma iniciativa individual ou reservada a um pequeno grupo de pessoas. Isso 

não quer dizer que a dor de perder um ente querido tenha sido neutralizada, mas 

que a expressão de dor fica mais controlada. Do indivíduo enlutado espera-se um 

“equilíbrio emocional”; qualquer manifestação mais afinca de inconformismo pela 

perda de um familiar ou amigo é sinônimo de desequilíbrio. 

Do mesmo modo, nos dias atuais, entinguiram-se as práticas de 

descarregamento de lágrimas exageradas, gritos e lacerações, jejuns, abstinências, 

roupas pretas e fechamentos sobre si por meses ou anos, pois não há mais tempo 

para, já que os vivos devem continuar o “seu caminho”, retomar o mais depressa 

possível seus afazeres do cotidiano, sendo a vida curta, nela não há lugar para a 

tristeza, segundo a sociedade do século XXI. 

A morte, atualmente, tornou-se um fenômeno técnico e burocrático, pois o 

cessar da vida irá depender de uma decisão da equipe médica que acompanha o 

paciente; essa equipe irá determinar quando a morte ocorre no organismo para, 

então, declarar a morte do indivíduo, que deixa de ser dramatizada para tomar forma 

de um ato de ciência (CORRÊA, 2008).  

Assim, pelas vias da Teologia, vislumbra-se, desde a Antiguidade, uma 

relação assimétrica do homem com a crença da morte e igualmente na crença de 

uma vida póstuma simbólica, seja como passagem a outros “mundos”, seja como 

imortalidade da alma. Sob a perspectiva teológica, o homem que crê num ser 

superior, quando de sua morte, só sepultará seu corpo físico, uma vez que uma 

outra parte de seu ser, não mais corpóreo, mas traduzido em alma, migrará para um 

mundo símbolo além vida. 
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1.4. A VISÃO DE MORTE PELAS VIAS DA PSICANÁLISE 

 

A morte e o medo atávico que ela desperta têm um papel destacado nos 

estudos psicanalíticos, a ponto de ser considerada uma proposição universal na 

condição humana, tema de estudos da Psicanálise. Ateu convicto, Freud (2010) não 

vê a morte como passagem a uma vida simbólica. Na concepção freudiana, o 

homem, ser totalmente instintivo, ou seja, governado por seus instintos mais 

primordiais, engaja-se aos paradigmas religiosos para compensar o desamparo 

infantil, imanente ao ser humano por toda a sua existência, bem como pelo medo 

ante o superior poder do destino: 

[...] o homem comum entende como sua religião o sistema de 

doutrinas e promessas que de um lado lhe esclarece os 

enigmas deste mundo com invejável perfeição, e de outro lhe 

garante que uma solícita Providência velará por sua vida e 

compensará numa outra exitência as eventuais frustrações 

desta. Essa Providência o homem comum só pode imaginar 

como um pai grandiosamente elevado (FREUD, 2010, pp. 26-

27). 

Importante frisar que num primeiro momento de seus estudos, Freud (2014) 

afirmava que o medo da vida e o medo da morte caminham paralelamente. A vida, 

para o ser humano, é povoada de dores, decepções, tarefas insolúveis; enfim, uma 

diversidade de inquietudes tanto ligadas ao Eu quanto ao sistema biológico, os quais 

se coadunam em uma substância vivente, que se junta em unidades cada vez 

maiores, formando o Eros6. Para “sobreviver” ao Eros, o homem desenvolveu o 

instinto da conservação.  

Em contrapartida, há outro instinto inerente ao ser humano que busca 

dissolver essas unidades e conduzi-las a um estado primordial inorgânico – o 

instinto da morte. Os fenômenos da vida, para Freud (2014) se esclarecem pela 

atuação conjunta ou antagônica dos instintos de vida e morte. 

                                                                 
6
 Neste estudo, entendemos Eros como a pulsão humana descrita por Nietzsche (1844-1900), como 

sendo como um sistema de pulsões suscetíveis de entrarem em colisão ou se fundirem umas com as 

outras, inerente ao espírito humano, incluindo os instintos sexuais.  Freud não nega que leva em conta 
uma parte da concepção original desse termo.  
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Pela perspectiva freudiana, a manifestação do Eros (o pulsar da vida) é 

visível e ruidosa; ao contrário, o instinto da morte trabalha silenciosamente no 

interiror do ser vivo para a dissolução deste: “uma parte do instinto se volta contra o 

mundo externo e depois vem à luz como instinto de agressão e destruição” (FREUD, 

2010, p. 86), sendo este último o derivado e representante maior do instinto de 

morte. 

Segundo Freud (2010, p. 87), “a suposição de um instinto de morte ou de 

destruição encontrou resistência até mesmo nos círculos psicanalíticos”. Em seus 

últimos trabalhos, o psicanalista muda seu paradigma dos impulsos instintivos para 

formulações existenciais. Sob esse novo olhar, a ansiedade passa a ser considerada 

como uma questão de reação ao desemparo, ao abandono e ao destino. 

Nesse sentido, Freud (2010; 2014) assevera que o temor à morte é análogo 

à castração7: o ego reage ao medo do abandono ou do esquecimento pelo superego 

protetor, que põe fim à segurança contra todos os perigos, o que quer dizer que o 

ser humano está por conta de seu destino. O homem, então, toma consciência de 

que a vida muitas vezes é um fardo, tendo que se “evitar os excessos de 

pensamento, de percepção e de vida”. Ao mesmo tempo em que é preciso evitar a 

morte, que ronda qualquer tipo de atividade, ele precisa viver a vida. 

Becker (2010, p. 78), também discorre a propósito: “agora sabemos que o 

animal humano é caracterizado por dois grandes temores, dos quais os outros 

animais estão protegidos: o temor da vida e o temor da morte”. No entanto, esse 

psicanalista contesta a afirmação freudiana segundo a qual o corpo do homem seja 

uma maldição do destino e, por isso, ele (o homem) procura sexualidade, prazer, 

vida e expansividade apenas para fugir à morte como um instinto. De acordo ainda 

com esse autor, a ficção da morte como um “instinto” permitiu que Freud mantivesse 

o temor da morte fora de suas formulações como um primordial problema humano 

de domínio do ego, desfazendo-se “problema da morte” e transformando-o num 

“instinto de morte”.  

Para muitos psicólogos, como Rank (1914), Jung (1997) e Becker (2010), é 

consenso que as civilizações foram erigidas sob um sistema de coerções e 

                                                                 
7
 Nas obras de Freud, esse termo é várias vezes retomado sob diversas significações, mas neste 

estudo, seu significado será semelhante à “renúncia completa dos primeiros desejos”.  
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repressões. Freud (201; 2011; 2013a,) afirmava o mesmo; assim, o homem, muitas 

vezes, “distorce” o mundo como uma forma de aliviar seus temores e a sensação de 

desamparo, vendo as coisas como deseja que elas sejam para sentir-se seguros, 

ocasionando os fenômenos da idolatria e do heroísmo. 

Desde os tempos primórdios, massas seguem líderes políticos e religiosos 

devido a um carisma que estes exercem sobre as pessoas. Jovens e adolescentes, 

de maneira análoga, endeusam ídolos cantores e artistas, porque esses ícones 

parecem, àqueles que os seguem, figuras extraordinárias, e o ser humano adora e 

teme o poder e, dessa forma, dedica certa lealdade aos que detêm o poder. Freud 

percebeu que isso era um fenômeno excepcional e o denominou “transferência”. 

A transferência, na concepção freudiana, é um processo pelo qual a pessoa 

adulta, como a criança que distorce o mundo, transfere seus sentimentos a uma 

outra que simboliza proteção. É comum os pacientes transferirem seus sentimentos 

a um médico, ampliando “o poder” deste último sobremaneira, de forma exagerada, 

ao ponto de aqueles tornarem-se dependente deste, como se ele fosse um símbolo 

maior de proteção e força. 

A psicanálise entende a transferência pela dicotomia temor à vida e temor à 

morte. De acordo com Becker (2010, p. 181),  

O objeto de transferência, por estar dotado dos poderes 

transcendentes do universo, agora tem, em si mesmo, o poder 

de controlar, comandar e combater esses poderes. [...] o objeto 

de transferência passa a representar, para o indivíduo, as 

grandes forças biológicas da natureza, às quais o ego se 

vincula emocionalmente.  

O “objeto da transferência” (o sujeito ao qual a criatura humana delega 

poderes supremos) então  passa a ter poderes que ultrapassam o universo. A 

histeria dos fãs quando seu ídolo morre é fruto do “terror da transferência”: o terror 

de perder o objeto da transferência, o medo de não ser capaz de viver sem ele. O 

terror da transferência se traduz na própria consciência da finitude e importância da 

criatura humana perante a vida. 



37 

 

Paralelamente ao “terror da transferência” caminha a salvaguarda da 

“transferência positiva”, por meio da qual o ser humano encontra forças para sua 

vida, a religião é uma delas. É comum observar multidões adorando papas, rabinos, 

imãs. Para os seguidores desses ícones, ouvir destes a voz, tocar num pedaço de 

sua vestimenta ou beijar-lhe qualquer parte do corpo seria um clímax, um verdadeiro 

paraíso. 

Em suma, a transferência também é um processo de negação da morte 

(Freud, 2010; 2013; 2014): quanto mais se teme a morte e mais destituído de 

objetivo for o ser humano, mais este irá povoar seu mundo com figuras onipotentes, 

ícones extramágicos, isto é, mais o homem irá se utilizar do processo de 

transferência. Quando um ídolo (seja ele cantor, artista, político, religioso etc.) 

amado morre, “[...] o artifício que o indivíduo vinha usando para negar o terror do 

mundo entra imediatamente em colapso” (BECKER, 2010, p. 185), comportamento 

que traduz o profundo estado de choque daquele que perdeu seu baluarte para a 

morte.  

Conta a História que algumas mortes transformaram-se em grandes eventos 

que mudaram cenários políticos. A título de exemplo, temos o caso do presidente 

americano John Kennedy, que, em 1963, estava em baixa popularidade, sendo 

rejeitado por seus próprios eleitores. Contudo, devido a seu assassinato, em Dallas, 

perante milhares de pessoas e a mídia, tornou-se herói nacional, provocando 

imensa comoção mundial. 

No Brasil, igualmente, temos o caso do também presidente Getúlio Vargas, 

que, assim como seus partidários, era considerado corrupto; seus adversários 

estavam apenas esperando o momento certo para depô-lo do cargo. Contudo, 

quando Vargas cometeu suicídio, provocou, a exemplo de Kennedy, uma comoção 

nacional. Como resultado, sua honra foi recuperada; seus inimigos, maculados, e 

seu grupo saiu vitorioso, voltando ao poder. 

Esse quadro simbólico envolveu forças dominantes do Estado e da Igreja 

que se aporoderaram de certos mortos, transformando-os em ícones nacionais. As 

palavras de Chiavenato (1998, p. 38) corroboram essa atitude: “A ideia do mártir, 

que se sacrifica por Deus, ou do herói, que morre pela pátria, impõe-se à 

sociedade”. 
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Quando a morte de pessoas de destaque deixa de ser um acontecimento 

particular para tornar-se uma catarse coletiva provoca um descontrolado 

extravasamento emocional, descortinando o fenômeno da transferência de 

valoresao qual a sociedade responde dando o nome do falecido a ruas, praças, 

aeroportos:  

[...] é como se fosse para declarar que ele será imortalizado 

fisicamente na sociedade, apesar de sua morte física. [Tudo 

isso] mostra o profundo estado de choque do indivíduo que 

perde o seu baluarte contra a morte (BECKER, 2010, p. 185). 

Um outro fenômeno que deriva do medo da morte, suscitado pelo ser 

humano, segundo a psicanálise, é o do “heroísmo”. Segundo Becker (2010, p. 31), 

“o heroísmo é, antes de qualquer coisa, um reflexo do terror da morte. O que mais 

admiramos é a coragem de enfrentar a morte; damos a esse valor a nossa mais alta 

e mais constante adoração”. 

Essa assertiva remonta à memória da história da humanidade povoada por 

heróis desde o início da evolução  de nossos ancestrais primatas, que “acatavam 

aqueles que eram extrapoderosos e corajosos, ignorando os que fossem covardes. 

O homem elevou a coragem animal ao patamar de culto” (BECKER, 2010, p. 32). 

Freud (2010; 2013b) e Rank (1914), cada qual a sua época, abordaram o 

fenômeno do heroísmo e constataram que as sociedades primitivas e antigas já 

viam na figura do herói um homem que nunca morre. Ademais, os heróis sempre 

perfazem um círculo, que se inicia com a partida e termina com o retorno, trajetória 

para penetrar no mundo dos mortos e voltar ao mundo dos vivos, como expõe 

Becker (2010, p. 32):  

O herói divino de cada um desses cultos era alguém que tinha 

voltado dos mortos. E como sabemos, hoje, com base na 

pesquisa de mitos e rituais antigos, o próprio cristianismo era 

um concorrente dos cultos misteriosos e saiu vencedor – entre 

outras razões – porque também tinha em destaque um homem 

que curava, tinha poderes sobrenaturais e havia ressuscitado. 

[...] 
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Todas as religiões históricas se dedicavam a este mesmo 

problema, ou seja, como suportar o fim da vida. 

De maneira semelhante, Morin (1997) também aborda o fenômeno do 

heroísmo: 

[...] o herói se põe como mediador entre os humanos, que ama, 

e os deuses, aos quais se iguala. Em compensação, os mortais 

o amarão com um amor confiante; foi para ele que Prometeu 

roubou o fogo. Foi para eles que Hércules, libertador de 

Prometeu, matou a Hidra de Lerna. É a eles que se dirige seu 

exemplo: conquistar a imortalidade! Mas o herói permanece um 

vencedor solitário. Só lhe é possível conquistar a imortalidade 

para si próprio (MORIN, 1997, p. 187). 

Becker (2010) lembra ainda ressaltar que o mito do heroísmo não está 

voltado somente para cultos religiosos, ele atravessa fronteiras e se impregna em 

outras ideologias, como a das literaturas infantis modernas e contemporâneas, que 

igualmente incutem nas crianças o não temor à morte. Heróis ao modo do Homem-

Aranha, Super-Homem, Batman e Robin, entre tantos outros, sempre vencem seus 

inimigos e nunca morrem. 

Pela perspectiva da psicanálise, o fenômeno do heroísmo também tem a ver 

com “ritos de passagem”. Rank (1914) comenta que o ser humano, pelo fato de ter 

nascido, é um herói, já que enfrentou o ritual da transformação, tanto psicológica 

quanto física, ao deixar a condição de criatura aquática (o feto no líquido amniótico) 

e entrar na condição de mamífero que anda e pensa. Desse modo, o ser humano se 

precavê de sua finitude mundana, crendo que a morte é apenas um rito de 

passagem para uma outra vida.   

Segundo Kübler-Ross (2008), o homem basicamente não mudou, o que 

mudou foi o nosso modo de conviver e lidar com a morte, com o morrer e com o 

moribundo. A morte ainda é vista como um acontecimento pavoroso, um medo 

universal. Não importando, então, o nome com que se designa o “afastamento da 

morte”, seja pelas vias do heroísmo, seja pelos ritos de passagem, o ser humano, 

sob o ponto de vista psicológico, vive a se defender constantemente do medo da 

morte, que, na atualidade, se presentifica em nosso cotidiano por meio das mídias. 
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Vemos, todos os dias, seja nos telejornais, seja por outros meios, a morte rondando 

tudo e todos: assaltos, guerras, fenômenos da natureza.  

Para Kübler-Ross (2008, p. 16), na contemporaneidade houve uma mudança 

de enfoque do indivíduo para a massa:  

Antigamente, o homem era capaz de enfrentar o inimigo cara a 

cara. Era-lhe propiciado um encontro pessoal com um inimigo 

visível. Agora, soldados e cidadãos se previnem com armas de 

destruição em massa que não oferecem a ninguém a 

possibilidade, sequer a consciência, de uma aproximação a 

destruição tanto pode cair do azul do céu e arrasar multidões, 

haja vista a bomba de Hiroxima, como pode surgir invisível sob 

forma de gases ou outros meios de guerra química, ceifando e 

matando. Não mais é o homem em luta por seus direitos e 

convicções ou em luta pela salvaguarda e honra de sua família, 

é o país inteiro que está em guerra, inclusive mulheres e 

crianças, afetadas direta ou indiretamente, sem meios de 

sobreviver. Eis o contributo da ciência e da tecnologia para um 

medo sempre crescente de destruição e, por conseguinte, 

medo da morte. 

Não é surpresa, então, que o ser humano teme a morte mais do que nunca, 

e por isso mesmo ele inventa muitas formas de defesa psicológica, levando em 

conta as palavras de Kübler-Ross (2008, p. 17), “se não podemos negar a morte, 

pelo menos podemos tentar dominá-la”. Dessa forma, o homem se valida de 

variadas maneiras de se manter vivo na sociedade, seja por meio do combate direto 

com a morte, seja por meio do discurso funéreo, como é o caso dos epitáfios, pois 

não podendo negar a morte biológica, busca-se perpetuar a memória do morto 

extinta por meio da exaltação da vida, da personalidade e dos feitos da pessoa 

falecida, promovendo, assim, a imagem social do outro, com o intuito de considerá-

lo vivo pelos menos na memória social. 

Pelo que foi exposto, confirma-se que a tópica da morte, sob várias 

concepções, desde os tempos primórdios até a presente data, e sob várias 

perspectivas, como a da Sociologia, da Filosofia, da Teologia e da Psicanálise, 
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apesar das investidas para rejeitá-la, sempre estará presente em nosso imaginário, 

no consciente e no inconsciente humanos, provocando na humanidade desde 

debates filosóficos e teológicos a fugas sem escapatória no psicológico do homem.  

Além da abordagem sobre a concepção de morte, neste capítulo nos 

propusemos a abordar diferentes concepções de morte para entender como ela tem 

sido pensada ao longo do tempo e sob as perspectivas de algumas áreas das 

ciências humanas, tendo em vista as crenças e não crenças numa vida e num 

mundo póstumos simbólicos. 

Assim, nas análises do corpus desta tese, iremos analisar como essas 

questões se constituem nos gêneros de discurso epitáfio, como elas perpassam o 

interdiscurso, como elas se apresentam nas cenografias e como o ethos do 

enunciador se desvela amalgamado pelas inquietações humanas a respeito da 

morte. 
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CAPÍTULO II 

CONDIÇÕES SÓCIO-HISTÓRICAS DE PRODUÇÃO DOS EPITÁFIOS 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As condições sócio-históricas de produção dos epitáfios, mais 

especificamente por parte dos cristãos, resumem as condições de produção 

determinadas por fatores históricos e sociais que contribuíram para a formação do 

corpus desta tese.  

Segundo Courtine (2014), a expressão “condições sócio-históricas de 

produção” descende das “condições ideológicas de produção”, cuja proposta deve-

se a Pêcheux (2009), as quais, grosso modo, referiam-se às condições impostas 

pelos aparelhos ideológicos de estado (governo, exército, polícia, tribunais etc.). No 

entanto, essa noção sofreu efeitos, sendo agora entendida, pela AD, como tudo 

aquilo que envolve os critérios de constituição do corpus de análise.  

Necessário se faz diferenciar “condições de produção” de “situação de 

comunicação”. Esta última, de forma resumida, diz respeito ao conjunto de 

condições que organizam a emissão do ato de linguagem (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008, p. 450), sendo correlata à situação empírica que envolve a 

enunciação. Pode-se exemplificar com o contexto de uma aula em que interagem 

professor, aluno, práticas pedagógicas e temas escolhidos para a aula: esse 

contexto, então, é correlato à situação de comunicação, a qual ocorre no “aqui” e 

“agora”. 

Por sua vez, as “condições de produção” são concernentes a tudo que 

envolve os fatores extralinguísticos históricos e sociais que irão influenciar a 

constituição de um corpus de análise e que correspondem ao interesse do analista.  

Isto posto, esclarecemos que, neste capítulo, tomaremos por condições 

sócio-históricas de produção dos epitáfios, objeto de nossa análise, tudo o que 

envolve a constituição do corpus desta tese, a começar pelo porquê de a sociedade 

sepultar as pessoas falecidas; o porquê da construção dos cemitérios, porquê 
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epigrafas lápides tumulares e, por último, a história do cemitério da Consolação, 

locus desta pesquisa.  

 

 

2.1. O CUIDADO COM OS MORTOS 

 

Registros históricos relatam que, desde a era paleolítica (40-18 mil anos 

a.C.), os mortos já eram sepultados: “o esqueleto [era] recoberto de ocre acocorado 

em posição fetal [...] acompanhado de seus objetos pessoais” (RODRIGUES, 2006, 

p. 29). À luz dos teóricos, essas práticas não estavam relacionadas à higiene ou à 

religião, mas ao medo de que o morto voltasse ao mundo dos vivos, por isso o 

motivo dos “objetos pessoais”, para que, dessa forma, o sepultado não precisasse 

retornar à vida em busca de algo. 

Desde que o homem começou a se preocupar com os cadáveres, foram 

registrados basicamente quatro processos funerários: “o da pedra tumular, o do 

dessecamento, o da cremação e o do enterro”, (CHIAVENATO, 1998, p. 12), os 

quais, com o passar do tempo, ora se transformaram, ora se extinguira. O processo 

de enterro, na atualidade denominado sepultamento, é o que interessa a esta 

pesquisa. 

No processo tumular, jogava-se em cima do morto uma pedra grande o 

suficiente a ponto de esmagá-lo contra o solo. No enterro, colocavam-se os mortos 

dentro de uma cova, cobrindo-a com terra ou com pedras. No de dessecamento, o 

cadáver era deixado numa palafita, exposto ao ar, que secava o cadáver. Na 

cremação, o corpo transformava-se em cinzas (CHIAVENATO, 1998). 

 Entretanto, todos esses processos, em seu início, nada tiveram a ver com 

religião ou higiene, mas sim com o medo de o morto voltar ao mundo dos vivos em 

forma de fantasma para os assombrarem, como afirma Chiavenato (1998, p. 17): 

[...] enquanto o morto era transportado para o local do enterro, 

espalhavam-se cinzas no caminho para confundir o espírito e 

impedir que ele encontrasse a estrada de volta. Começaram a 
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fechar os olhos dos mortos para que este não visse o caminho 

até a sepultura e por ele retornasse. 

Havia também um comportamento oposto: algumas sociedades enterravam 

seus mortos dentro de casa, na crença de que seus espíritos se transformassem em 

deuses protetores do lar. Antes do sepultamento, porém, os vivos velavam o defunto 

com rituais de bebida e comida durante toda uma noite. Alguns pesquisadores 

admitem que dessa prática nasceram os banquetes fúnebres. 

A prática de sepultamento pré-histórica é um embrião do sepultamento, ou 

enterramento, como o conhecemos nos dias atuais. Equivale a dizer que cada tipo 

de ritual funéreo será legitimado por determinado momento histórico de uma 

sociedade. A atenção que os cadáveres receberam ao longo da história “[...] revela 

as ideias e os preconceitos de uma época. Mostra o medo, os cuidados sanitários e 

às vezes o assombro de não saber lidar com algo novo no pensamento humano: o 

homem morto” (CHIAVENATO, 1998, p. 12). Sentimentos perante a morte de um 

indivíduo, como tristeza, alegria ou indiferença, são reais e subjetivos; todavia, há 

outros comportamentos que passaram a ser ritualizados.   

O começo dos sepultamentos foi impregnado de crenças e superstições, 

baseadas no medo da morte e, consequentemente, no que ela poderia acarretar às 

comunidades, sendo o maior ícone de superstição o pavor de a pessoa falecida 

retornar, a fim de assombrar os vivos. Disso resultaram diversas práticas funerárias 

que são ainda utilizadas sem ao menos o ser humano se dar conta. 

A título de exemplo, pode ser citada a pedra tumular (que mais tarde se 

transformará em lápide). Nos tempos primórdios, era costume colocar uma grande 

pedra ou diversas pedras pequenas em cima da cova onde foi enterrada a pessoa, a 

fim de impedir o regresso do morto ao mundo dos vivos, daí a necessidade de as 

covas ficarem cada vez mais fundas. Os famosos “sete palmos” abaixo da terra têm 

o propósito de “assegurar” que o defunto está “bem enterrado”; “na verdade eram os 

vivos que se sentiam garantidos com tanta terra aprisionando o morto” 

(CHIAVENATO, 1998, p. 13). 

 Dessa forma, nasceram os rituais funerários, os quais perduraram por um 

tempo e depois foram esquecidos, outros perduram até os dias atuais sem que seus 

praticantes saibam o porquê, uma vez que já estão enraizados na cultura. 
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Sentimentos perante a morte de um indivíduo, como tristeza, alegria ou indiferença, 

são reais e subjetivos; todavia, há outros comportamentos que passaram a ser 

ritualizados.   

Uma outra crença que pode ser citada, entre muitas outras, é a que diz 

respeito à intercessão do morto pelos vivos na outra vida:  

[...] se o morto passa ao outro mundo feliz e plenamente, ele 

poderá interceder pelos vivos junto aos deuses, inclusive 

facilitando-lhes a futura incorporação na comunidade dos 

mortos. Daí terem as pessoas todo o interesse em cuidar bem 

de seus mortos, assim como da própria morte (REIS, 1991, p. 

89-90). 

Essas crenças tiveram mais força no catolicismo popular, cujo início foi 

impregnado de fortes componentes mágicos e pagãos provenientes dos romanos 

antigos, em que os mortos eram personagens poderosos capazes de atormentar ou 

ajudar os vivos (REIS, 1991). As sociedades acreditavam e necessitavam de um rito 

fúnebre bem elaborado. 

Esses motivos irão suscitar no homem o cuidado para tratar com estima e 

respeito o morto – emergem, assim, os ritos funerários, que incluem desde o 

tratamento do corpo – limpeza, vestimenta, embelezamento – até a escolha do 

caixão, o preparo do velório e missas/cultos. Em sua historicidade, o cuidado dos 

vivos para com os mortos é a sublimação de várias crenças, sendo a primeira delas 

o temor à morte, e principalmente o terror ao morto. Portanto, “desde que os vivos 

cuidassem bem de seus mortos, enterrando-os segundo os ritos adequados, eles 

não representariam perigo espiritual ou físico especial” (REIS, 1991, p. 74). 

No Egito antigo, a morte foi uma grande ideologia; as pirâmides e as múmias 

são suas expressões concretas. Os egípcios acreditavam num reviver post-mortem 

do corpo e da alma e seguiam à risca o  Livro dos Mortos, de autoria dos sacerdotes 

egípcios, homens considerados sábios. Tal livro 

[...] traçava as linhas mestras de um amplo sistema mortuário, 

embora quase sempre sob a forma de prescrições para as 

práticas fúnebres. Este sistema ensinava – ou pelo menos 
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destinava-se a ensinar – uma abordagem relativamente 

integrada que permitiria aos membros individuais pensar, sentir 

e agir em relação à morte de maneira considerada apropriada e 

eficiente (KASTENBAUM; AISENBERG, 1983, p. 152). 

De acordo com as prescrições egípcias, o defunto era mumificado, a fim de 

preservar seu corpo; após esse processo ele era enterrado com seus objetos 

pessoais, alimentos e, algumas vezes, com seu escravo preferido, devidamente 

sacrificado. Assim, quando ressuscitasse para a “outra vida”, continuaria com seu 

próprio corpo, teria alimentos, joias e ainda um escravo para servi-lo. 

Na Grécia antiga, a manifestação de pesar por um ente querido que morreu 

era pública. A primeira providência tomada era a contratação de carpideiras: 

[...] para que elas aumentem a intensidade dos lamentos e as 

dimensões da tristeza socialmente obrigatória: elas se 

arrancam os cabelos, espalham cinzas, rasgam suas roupas, 

laceram a si mesmas com as unhas, num ritual que talvez 

provoque mais emoções do que exprima (RODRIGUES, 2006, 

p. 41). 

Após o velório trágico e efusivo, o falecido era cremado em piras funerárias. 

Por volta de 800 a.C., na Grécia, a cremação tornou-se prática comum, mesmo 

porque os guerreiros mortos em batalhas eram tão numerosos que não havia outra 

solução. Em torno de 600 a.C., a prática da cremação, da mesma forma, foi adotada 

pelos romanos, sendo realizada dentro dos limites urbanos, em locais apropriados, 

até o ano 400 d.C., quando foi proibida, após a aliança com a Igreja Católica, pelo 

imperador Constantino. 

Com a cristianização em todo o Império Romano, a cremação foi sendo 

paulatinamente extinguida nesses territórios, dando lugar aos sepultamentos. Em 

fins do Império Romano já se usava enterrar os mortos em sepulturas escavadas em 

rochas e fechadas com uma grande pedra (MORIN, 1997). 

Àquela época, ainda à moda judaica, para o sepultamento, o defunto era 

lavado, nunca por um parente muito próximo (marido/esposa, filhos, irmãos), mas 
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por um tio ou amigo. Era enrolado num manto de linho branco e depositado na cova. 

A título de exemplo, encontramos em João 19, 38-42 o sepultamento de Cristo: 

José, da cidade de Arimatéia, pediu licença a Pilatos para levar 

o corpo de Jesus. Pilatos deu licença, e José foi e retirou o 

corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com 

Jesus à noite, foi com José, levando uns trinta e cinco quilos de 

uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o 

corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam 

espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam 

os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde 

Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo 

novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o 

corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque 

o sábado dos judeus ia começar logo (BÍBLIA, 2001, p. 163). 

Após o advento do cristianismo, saltando-se alguns séculos e entrando na 

Idade Média, a morte, antes anunciada a toda a comunidade, coletivizada, agora 

passa a ser esperada no leito do moribundo, rito este denominado por Philippe Ariès 

de “a morte domesticada”. Tal familiaridade com a morte é o resultado da concepção 

de uma sociedade profundamente socializada. 

Nos primeiros séculos da Idade Média, o sujeito próximo da morte, que 

iremos chamar de “moribundo”, aguardava a morte deitado em seu leito. O quarto 

daquele que estava a morrer transformava-se “em lugar público, onde acontecia o 

ato dirigido pelo próprio moribundo, que conhecia o rito e presidia a cena que ali se 

desenrolava” (CORRÊA, 2008, p. 27). 

O moribundo, então, confessava seus pecados ao sacerdote, a parentes e 

amigos. Como relata Ariès (1988, p. 23), “Após a lamentação e as queixas da vida, 

vem o perdão dos companheiros, dos assistentes, sempre numerosos, que rodeiam 

o leito do moribundo”. Depois desses ritos, o eclesiástico dava a absolvição e o 

destino do moribundo era decidido pelo Juízo Final. 

Na Baixa Idade Média, o moribundo não mais relega seu destino ao Juízo 

Final. Por influência de Ordens religiosas, ele crê que pode mudar seu caminho para 

o Céu ou o Inferno se puder contar com a intercessão de seus santos protetores e 
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da Virgem Maria junto ao Filho de Deus, a fim de salvá-lo do fogo do Inferno: há uma 

batalha entre o Bem e o Mal pela alma do que está prestes a morrer.  

Havia também o costume dos Testamentos, ou seja, devido à presença 

dominante e pré-julgadora da Igreja na vida dos cristãos, as Ordens Religiosas 

impunham ao moribundo um testamento em prol da Igreja, sob a alegação de que os 

sacerdotes celebrariam inúmeras missas a favor da salvação da alma daquele cuja 

vida chegou ao término. O testamento passou a ser considerado um verdadeiro 

sacramento religioso. Aqueles que morressem “intestados” seriam, em princípio, 

excomungados e consequentemente não teriam direito a um enterro nos “campos” 

da Igreja, nem ao “Reino do Céu” (RODRIGUES, 2006). 

Durante longo período, o testamento passou a ser “uma das chaves” para as 

portas do Paraíso:  

Todas as pessoas com algumas posses, por mais parcas que 

fossem, escreviam seus testamentos e inventários registrando 

cuidadosamente suas últimas vontades, as formas como os 

herdeiros deveriam dispor do seu funeral e qua deveria ser a 

disposição dos bens deixados após seu passamento 

(PAGOTO, 2004, p. 31). 

A essa época, a classe burguesa pré-capitalista já estava pronta e era 

composta, em sua maioria, por banqueiros e comerciantes ricos. Era evidente um 

maior apego à vida, principalmente por parte dos ricos, e uma “super” 

individualização da morte no sentido de garantir para si um melhor quinhão da vida 

eterna. 

Dessa forma, reis, papas, banqueiros e ricos comerciantes são os primeiros 

a garantir para si os domínios funerários aristocráticos. Ricos jazigos são 

construídos para as famílias desses burgueses, com o intuito de afirmar na morte 

seus progressos materiais e sociais em vida, sua individualidade, além de romper 

com o anonimato, promover-se e, consequentemente, se distinguir na sociedade, 

mesmo que depois de morto. Assim, os rituais funerários eram tão revestidos de 

riqueza para aqueles que podiam pagar, que nasce o termo “pompas fúnebres”: o 

defunto era vestido com sua melhor roupa, o caixão era o mais caro e os mausoléus 

construídos com o melhor mármore. 
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O modelo de sepultar os mortos a partir do século XVIII aos dias atuais teve 

sua origem no século XIII, traduzindo-se no crescimento do individualismo humano, 

fruto do desenvolvimento do capitalismo europeu, uma vez que este último 

[...] se funda essencialmente na apropriação ilegítima do corpo 

do outro por alguém: o corpo é o primeiro dos meios de 

produção e possuir os meios de produção é antes de tudo 

possuir seu corpo. Compreende-se então a significação 

traumática que a morte adquire neste contexto: ela é destruição 

da individualidade e destruição do corpo (RODRIGUES, 2006, 

p. 123). 

Restam, então, dois caminhos ao homem moderno: garantir para si uma vida 

eterna ou parar o tempo por meio de ritos simbólicos de conservação e preservação 

da imagem de seus mortos. A premissa agora é dar uma atenção maior à memória 

da pessoa falecida, bem como promover a imagem desta de bom cristão. A isso os 

discursos dos epitáfios servem, bem como a escolha da sepultura e de um cemitério 

que vangloriem o falecido, além de orações e missas. As preocupações com o lugar 

de inumação, a suntuosidade das cerimônias públicas, a convicção de se professar 

ou não o cristianismo, a invocação da santíssima trindade e dos santos padroeiros 

caem em desuso. 

De maneira análoga, os testamentos, antes delegados à Igreja, apesar de 

ainda um pouco impregnados de religiosidade, começam a se transformar em 

documento exclusivamente jurídico, apenas com o objetivo apenas de transferir 

bens ou fortunas aos parentes. 

Na contemporaneidade, o cuidado com os mortos perdeu muito de sua 

solenidade de outrora. O homem de hoje morre em hospitais, e consequentemente 

os médicos ocupam a cabeceira do leito, e não mais os padres – uma morte quase 

integralmente laica, já que no imediatismo contemporâneo não há tempo a perder 

com longos e suntuosos rituais fúnebres; a regra agora é neutralizar esses ritos, 

simplificando-os ao máximo (KÜBLER-ROSS, 2008). 

Morrer se tornou um ato solitário e impessoal, “porque o paciente não raro é 

removido de seu ambiente familiar e levado às pressas para uma sala de 

emergência” (KÜBLER-ROSS, 2008, p. 12). Ademais, a morte muitas vezes só é 
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dada como certa pelo médico ou por uma equipe médica. Dessa forma, com a 

mudança do local de morrer, os sentimentos sobre a morte mudaram e muito; a dor 

foi, pois, substituída pela impaciência, como consequente de diversas providências a 

serem tomadas, como vencer a burocracia dos hospitais e deste quitar a conta, além 

de ter que pagar por um túmulo e pelo sepultamento, cujos preços estão “pela hora 

da morte”. 

Nos dias atuais, a morte está extremamente banalizada, levando à 

coisificação do homem. A televisão “mata” milhares de pessoas diariamente e de 

vários modos, grande parte com muita violência. No entanto, apesar de sua 

banalização nos meios midiáticos, o temor a ela ainda provoca muita angústia, aliás, 

muito mais agora que antes. O que resta, então, ao ser humano é a crença 

consoladora numa vida póstuma para lhe apaziguar o espírito, razão pela qual 

dignifica-se a brevidade de um bom discurso, por meio dos epitáfios, para 

homenagear nossos mortos, perpetuar sua lembrança e, por que não, adiar a nossa 

hora. 

 

 

2.2. O SURGIMENTO DOS CEMITÉRIOS 

 

A palavra “cemitério” utilizada atualmente surgiu no início do cristianismo e 

se origina do termo grego Koimetèrion8, que significa “eu durmo”, e do latim 

Coemeterium, que quer dizer “lugar onde se dormia” (BORGES, 2002). A Igreja 

Católica, nos primórdios de seu nascimento, apropriou-se do termo cemitério para 

designar a “Mansão dos Mortos”, solo sagrado onde os mortos descansariam até a 

ressurreição, no terceiro dia (REZENDE, 2007). O modelo das necrópoles no 

Ocidente9 tem sua origem no Império Romano: era comum em Roma todos, dos 

escravos aos seus senhores, terem uma sepultura individual; o local onde eram 

enterrados, por leis rigorosas, deveria ser fora das cidades, sendo os primeiros 

cristãos enterrados em catacumbas. 

                                                                 
8
 Quanto à grafia desse termo existe divergência entre alguns autores. Uns a grafam Koimetérion (BORGES, 

2002, p. 128), outros, Koumetèrion (REZENDE, 2007, p. 12). Optamos pela primeira. 
9
 Interessa a esta pesquisa somente o modelo dos cemitérios ocidentais, após o advento do cristianismo. 
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Apesar de os mortos terem direito a uma sepultura, havia exceção para os 

recém-convertidos ao cristianismo, os quais não poderiam ser enterrados em solo 

romano-judaico, daí a construção de catacumbas para enterrar seus entes falecidos. 

O termo catacumba significa literalmente uma cavidade subterrânea: as romanas 

são famosas por sua extensão e sua forte ligação com os sepultamentos dos 

primeiros cristãos. Pode-se observar na Figura 1 o esboço de uma delas. Uma das 

mais importantes desse período é a de São Sebastião, localizada na Via Ápia, na 

qual foram enterrados somente cristãos (SCOTT, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantino Magno I, ou Constantino, o Grande, foi imperador de Roma em 

306 d.C., governando grande parte do Império Romano até sua morte. Pelo fato de 

ter se convertido ao cristianismo, ele legalizou a religião cristã: os cristãos já não 

mais precisavam ser “escondidos”, enterrados em catacumbas; passaram a ser 

sepultados ao “ar livre”, em sepulturas individuais, porém distante dos centros 

urbanos. Vislumbra-se a incidência dos primeiros cemitérios, também construídos 

fora do perímetro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esboço de uma catacumba romana. 
Fonte: Scott (1982). 
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Ainda em Roma, quase todos os cidadãos tinham uma sepultura para 

inumar seus mortos, assinaladas por uma inscrição, com o intuito de preservar a 

identidade do indivíduo e conservar sua lembrança (ARIÈS, 1988). Entretanto, a 

ideologia de conceber esses locais como lugares de “repouso dos mortos” ainda 

está longe de se afirmar como tal. 

Por volta do século V, essa estrutura dos cemitérios se modificou. Segundo 

Rodrigues (2006), os mortos passaram a ser sepultados dentro das igrejas, as quais 

eram responsáveis, como visto anteriormente, pela “alma” dos sepultados. Contudo, 

após o século XI, os limites entre cidade e periferia tornaram-se tênues, devido à 

expansão das primeiras. Começa aí a suavização da repulsa que os vivos tinham 

pelos mortos, que passam a ser enterrados dentro das comunidades, nas 

adjacências das igrejas, consideradas lugar santificado. 

No entanto, a construção de cemitérios dentro das igrejas, nesse tempo, era 

uma contravenção do Direito romano. Somente a partir do século IV, bispos e papas 

adquiriram o direito de serem sepultados no interior dos templos, e os imperadores 

cristãos o de serem inumados à entrada das igrejas (RODRIGUES, 2006), privilégios 

que paulatinamente foram estendidos à massa dos comuns, tornando-se modelo de 

inumação durante toda a Idade Média. 

Com o crescimento constante das cidades, os cemitérios passaram a 

integrar os limites urbanos, tornando-se também o centro da vida social. Até o 

século XIII, os cemitérios constituíam praças públicas, verdadeiros campos profanos 

onde eram realizadas atividades sociais, feiras livres e danças, como narra 

Rodrigues (2006, p. 110): 

Cada domingo e dia de festa o povo se reunia às sepulturas e 

com a ajuda de fantasias bizarras fazia uma dança da qual 

podiam participar todos os que tivessem vontade: a pessoa que 

conduzia a dança representava a morte e os participantes a 

seguiam, fazendo gestos e caretas, formando uma espécie de 

procissão que fazia diversas vezes o circuito das sepulturas. 

O costume atingiu tamanha proporção que o Concílio de Rouen, em 1231, 

ameaçou de excomunhão aqueles que dançassem nos cemitérios. Esse hábito já 

estava tão arraigado nas sociedades da Europa, que foi preciso, em 1405, nova 
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ameaça papal aos que insistissem em realizar festas e danças profanas nos campos 

sepulcros. 

Na Idade Média mais se morria do que se nascia, devido às batalhas entre 

feudos, guerras entre países, pestes e epidemias advindas das péssimas condições 

sanitárias dos centros urbanos, motivo pelo qual o crescimento do contingente de 

mortos subiu consideravelmente, e os espaços no entorno das igrejas tornaram-se 

pequenos demais para abrigar tantos cadáveres. 

A questão da higiene e a maximização do número de sepultados ao redor 

das igrejas ou em espaços próximos a elas provocaram aumentou considerável do 

mau cheiro advindo de sepulturas mais antigas e de insalubridade com o 

crescimento da população de  ratos e de insetos vetores de doenças. Assim, a 

transferência dos cemitérios para fora dos muros das cidades foi premente e 

inevitável. 

Os cemitérios, como os conhecemos hoje, começaram a tomar forma após 

os anos 1701, solidificando-se em meados dos anos de 1770. Da Antiguidade 

Clássica aos dias atuais não mudaram as marcas das diferenças sociais, mesmo 

post-mortem, visivelmente notadas entre os túmulos de ricos e pobres, o que foi 

intensificado no período oitocentista (1800 a 1899) até os anos 1930, período de 

proliferação de sepulturas e jazigos suntuosos. 

 Nessa época, as famílias mais abastadas construíam grandes mausoléus, 

com o melhor mármore e estátuas de santos ou anjos em tamanho natural, para 

abrigarem todos os mortos da família, enquanto os cidadãos de menos posse 

edificaram sepulturas simples, praticamente sem nenhuma ornamentação. 

A propósito desses valores sociais, Rodrigues (2006, p. 49) afirma que “os 

túmulos não são apenas o lugar onde se depositam os mortos, mas frequentemente 

são também o símbolo da unidade do grupo familiar”. Pode-se depreender que os 

túmulos também possuem uma “linguagem” que denota as condições sócio-

históricas da família na qual seus sepultados viveram. 

Por essa perspectiva, os cemitérios tornaram-se fonte de elementos capazes 

de testemunhar e relatar o contexto histórico e social num espaço e num tempo de 

determinadas sociedades. Os túmulos passaram a representar uma identidade do 
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sepultado, por meio de símbolos e inscrições que remetem as suas virtudes e seus 

feitos em vida, além de textos religiosos que denotam e avalizam a crença do morto. 

Em meados do século XX, começou a surgir um novo conceito de cemitério, 

o estilo norte-americano, em que as condições socioeconômicas dos indivíduos não 

ficam aparentemente marcadas, sem mausoléus ou artes funerárias; as sepulturas 

são identificadas apenas por uma pequena lápide na posição horizontal, na qual são 

grafados os registros essenciais: datação, nome do falecido e epitáfios. 

Esta pesquisa irá se pautar no modelo dos cemitérios oitocentistas, 

principalmente no Cemitério da Consolação, localizado na cidade de São Paulo, por 

comportarem uma gama de elementos funerários, como estátuas, mausoléus, 

jazigos, epitáfios, pois acreditamos que toda a semioticidade pertinente à necrópole 

constitui um conjunto basilar e profícuo às condições de produção do discurso dos 

epitáfios, um dos objetos de análise desta tese. 

 

 

2.3. O CEMITÉRIO COMO LUGAR DE MEMÓRIA 

 

Philippe Ariès (1989) afirma que grande parte do que se sabe hoje sobre a 

Antiguidade deve-se aos túmulos e objetos funerários, porque os cemitérios, 

principalmente os oitocentistas, são, por excelência, reprodução da memória 

histórica e social.  

A expressão “lugar de memória” foi criada pelo historiador francês Pierre 

Nora (1992) e se refere a espaços ou até mesmo objetos, como por exemplo um 

testamento, que sirva como uma nova forma de apreender e registrar não nos é 

natural, uma vez que não vivemos mais o que eles representam, tendo sido 

apropriados pela história como fonte (NORA, 1992). São, portanto, locais materiais e 

imateriais nos quais se cristalizou a memória de uma sociedade, de uma nação, 

locais onde grupos ou povos se identificam ou se reconhecem, possibilitando a 

existência de um sentimento de formação da identidade e de pertencimento. 
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Ante o exposto, faz-se necessário abordar duas concepções intrinsecamente 

ligadas aos lugares mnemônicos: a memória individual e a coletiva; “lembrar” de 

algo implica um acontecimento e um sujeito ator. Por essa perspectiva, tem-se a 

concepção de registro individual como sendo a faculdade de armazenamento de 

informações por um sujeito. 

Conforme Maurice Halbwachs (2003, p. 29), primeiro sociólogo a resgatar o 

tema da memória para o campo das interações sociais,  

Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e 

também para completar o que sabemos de um evento sobre o 

qual já temos alguma informação, embora muitas 

circunstâncias a ele relativas permaneçam obscuras para nós. 

O primeiro testemunho a que poderemos recorrer será sempre 

o nosso. 

Halbwachs (2003) postula dois seres, o “eu” e o “outro”, respectivamente 

responsáveis pelo primeiro testemunho, e por reforçar o testemunho do primeiro. A 

relação entre ambos deve ser harmoniosa, fazendo parte de um mesmo grupo; o 

evento vivido e recordado deve ser comum a seus membros.  

Mesmo que aparentemente particular, ela remete a um grupo, pois o 

indivíduo carrega em si uma lembrança que deverá ser legitimada coletivamente; já 

que o homem é por natureza social, a memória individual só irá se consolidar no 

interior dos grupos sociais. Assim, 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que 

somente nos estivemos envolvidos e objetos que somente nós 

vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso 

que outros estejam presentes materialmente distintos de nós, 

porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de 

pessoas que não se confundem (HALBWACHS, 2003, p. 30). 

A memória individual não se caracteriza somente como um fenômeno de 

interiorização, mas, sobretudo, como uma construção social e um fenômeno 
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coletivo, pelo fato de os indivíduos estarem inseridos em múltiplos grupos e relações 

sociais: 

É bem verdade que em cada consciência individual as imagens 

e os pensamentos que resultam dos diversos ambientes que 

atravessamos se sucedem segundo uma ordem nova e que, 

neste sentido, cada um de nós tem uma história. Nessa fieira 

de estados, embora em separado cada um esteja ligado a um 

ou muitos ambientes cujos pontos de encontro de alguma 

forma eles indicam, sua sucessão em si não é explicada por 

nenhum desses ambientes, ela se apresenta para nós como 

uma série única em seu gênero (HALBWACHS, 2003, p. 57). 

Por seu caráter individual, ela está enraizada em diferentes contextos, nos 

quais estão inseridos múltiplos participantes. Dessa forma, ocorre uma transposição 

da memória de natureza pessoal, ou individual, para se converter num conjunto de 

acontecimentos compartilhados, passando, dessa forma, de individual a coletiva.  

A constituição da memória individual resulta da combinação das memórias 

dos diferentes grupos sociais dos quais a pessoa faz parte e sofre influência, como 

por exemplo, da família, da escola, dos amigos, do trabalho: “o funcionamento da 

memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as 

ideias, que o indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de seu ambiente” 

(HALBWACHS, 2003, p. 72). 

A memória coletiva é constituída pela interação social. Halbwachs (2003) 

enfatiza que a memória coletiva retira sua força e duração dos indivíduos que 

integram um grupo. O autor ainda ressalta que dessa “massa de lembranças 

comuns”, cada pessoa tem sua própria “intensidade” de lembrança. 

Halbwachs (2003, p. 69) evidencia que “cada memória individual é um ponto 

de vista sobre a memória coletiva”, o qual irá mudar de acordo com o lugar que cada 

indivíduo ocupa e de acordo com suas relações com outros ambientes. Em suma, a 

individual não pode ser distanciada da coletiva. 
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Na opinião de Ricœur (2000), compreender a especificidade da memória, a 

priori, pressupõe a constituição do privado e do coletivo, que se instauram e se 

cruzam mutuamente, apesar de alguns elementos privativos exclusivos.  

Para o filósofo, “a defesa do caráter originário e primordial da memória 

individual tem vínculos nos usos da linguagem comum e na psicologia sumária que 

avaliza esses usos” (RICŒUR, 2000, p. 107). No que tange à memória individual, 

Ricœur (2000) afirma que três traços costumam ser ressaltados em favor do caráter 

essencialmente privado da memória. O primeiro fato é a memória, a princípio, 

parecer ser radicalmente singular, já que determinadas lembranças de um indivíduo 

são somente dele, pois não é possível transferir a outros sujeitos. 

O segundo é o fato de o vínculo original da consciência com o passado 

residir na memória, que atestaria a continuidade temporal do sujeito. Assim, 

“memória é passado e esse passado é o de minhas impressões; nesse sentido, esse 

passado é meu passado” (RICŒUR, 2000, p. 107). O terceiro, seguindo a 

perspectiva agostiniana, é o fato de um “triplo presente” – o presente do passado, 

que é a memória; o presente do presente, que é a visão (contuitus) e o presente do 

futuro, que é a expectativa.   

No que concerne à memória coletiva, Ricœur (2000, p. 129) a considera 

como “uma coletânea dos rastros deixados pelos acontecimentos que afetam o 

curso da história dos grupos envolvidos”. De acordo com o filósofo, a memória 

coletiva é ativada, sobretudo, por ocasião de festas, ritos e celebrações públicas.  

Ricœur (2000) estabelece ainda uma distinção entre “rememoração” (parte 

de um processo de elaboração individual) e “comemoração”. O primeiro termo 

corresponde à parte do processo de elaboração individual, enquanto o segundo diz 

respeito ao trabalho de construção de uma memória coletiva, mais voltada aos 

eventos sociais. 

O sociólogo Pollak (1992) também aborda os elementos constitutivos da 

memória individual e da memória coletiva. Para ele, a primeira diz respeito aos 

acontecimentos vivenciados pessoalmente pelo indivíduo, enquanto a segunda 

refere-se aos acontecimentos vividos pelo grupo ao qual a pessoa sente que 

pertence. A estes últimos, o autor denomina acontecimentos “vividos por tabela”, ou 

seja,  
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[...] são acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre 

participou mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo 

que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga 

saber se participou ou não (POLLAK, 1992, p. 201). 

Acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar àqueles que não se situam 

dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou grupo. Assim, é possível falar de uma 

“memória quase que herdada”; que, segundo Pollak (1992), pode ser transmitida ao 

longo dos séculos com altíssimo grau de identificação.  

Pollak (1992) afirma que a memória também pode ser constituída por 

personagens, encontradas no decorrer da vida, com as quais os indivíduos entraram 

em contato “por tabela”, mas que, mesmo assim, tornaram-se tão íntimas do sujeito 

que passaram a fazer parte da memória tanto individual quanto coletiva.  

Por fim, os lugares da memória particularmente ligados a uma lembrança, 

individual ou coletiva, sendo considerados espaços de comemoração. “Os 

monumentos aos mortos, por exemplo, podem servir de base a uma relembrança de 

um período que a pessoa viveu por ela mesma, ou de um período vividos por tabela” 

(POLLAK, 1992, p. 202). 

Nora (1993) evidencia que lugares de memória têm por característica 

primordial deixar “rastros” e “testemunho”, sob um aspecto residual, o que restou de 

um tempo longínquo. O autor ressalta que a história já vivida permanece, 

renovando-se com a memória. Seus lugares, então, assim o são pelo fato de 

estarem intrinsecamente ligados a um momento particular tanto do indivíduo quanto 

de uma sociedade. 

Se a memória nasce e vive do sentimento, pressupõe-se que ela não é 

espontânea: “é preciso criar arquivos, [...] organizar celebrações, pronunciar elogios 

fúnebres, [...], porque essas operações não são naturais” (NORA, 1993, p. 13), e por 

não serem naturais, é preciso existir uma “vontade de memória”, ou seja, uma 

“intenção memorialista”.  

De acordo com Nora (1993), os lugares de memória são simultaneamente 

materiais, simbólicos e funcionais. Assim, um depósito de arquivo, que parece ser 

puramente matéria, passa a ser um espaço de memória se a imaginação o investir 
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de uma aura simbólica. Já um testamento, por exemplo, puramente funcional, passa 

a ter a mesma feição se for objeto de um ritual. O minuto de silêncio, 

significativamente simbólico, é ao mesmo tempo o recorte material de uma unidade 

temporal e evocação de uma lembrança. 

Por esse viés, o lugar mnemônico é constituído por um jogo da memória e 

da história, que para Nora (1993, p. 9) “não são sinônimos, pois implica sempre 

grupos vivos, determinando sua permanente evolução, aberta à dialética da 

lembrança e do esquecimento”, vulnerável a todos os usos e manipulações. Ela é 

também um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; por ser 

afetiva, alimenta-se de lembranças vagas, particulares ou simbólicas, sendo sensível 

a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. 

A história é, sobretudo, a reconstrução de eventos pregressos, por isso 

problemática e incompleta. E ainda por ser uma representação do passado, 

demanda análise e discurso crítico. Enquanto a memória instala a lembrança no 

sagrado, a história a liberta e a torna prosaica. A memória emerge de um grupo que 

ela une, portanto caracteristicamente coletiva, plural e individualizada. A história, ao 

contrário, pertence a todos e a ninguém, o que caracteriza sua vocação para o 

universal. Enfim, a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na 

imagem, no objeto. A história, por sua vez, só se liga às continuidades temporais, às 

evoluções e às relações entre eventos. 

Catroga (2002, p. 16) pensa a memória como sendo  

Um conjunto de recordações e de imagens comumente 

associadas a representações, as quais conotam valores e 

normas de comportamento construídas ou “inventadas” a partir 

do presente e de acordo com a lógica do “princípio da 

realidade”, sem que isso implique, no entanto, que a memória 

seja espelho ou transparência da realidade-passado.  

Esse autor (2002, p. 15) considera que, se não há uma sociedade sem ritos, 

os funerários devem ser entendidos como 

[...] condutas corporais mais ou menos estereotipadas, às 

vezes codificadas e institucionalizadas, que exigem um ‘tempo’, 
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um ‘espaço cênico’ e um certo tipo de atores: Deus (ou 

antepassados), os oficiantes e os fiéis participantes do 

espetáculo.  

O autor assevera que “todo e qualquer cemitério deve ser entendido como 

um lugar por excelência de reprodução simbólica do universo social” (CATROGA, 

2002, p. 16), portanto um lugar de memória, principalmente pelo fato de terem sido 

construídos como “uma espécie de campo simbólico”, já que o homem é um ser 

ontologicamente atravessado por um “desejo de eternidade”. Assim, todo o jogo de  

simbolismo cemiterial intenta a suscitação da memória do sepultado, como uma 

recusa exasperada da “morte do outro”.  

Os cemitérios oitocentistas são os ícones maiores do desejo de 

sobrevivência póstuma individualizada. Embora tenham seguido uma concepção 

judaico-cristã do post-mortem, sobretudo pela promessa de ressurreição final dos 

corpos, ganhou curso próprio na modernidade, com o crescimento da importância do 

“sujeito”, possibilitando um culto aos mortos cada vez mais intersubjetivo e familiar. 

A sepultura, semelhantemente à ritualística na velha Roma, impôs-se como peça 

central de culto ao morto. 

Na modernidade, com uma sociedade alicerçada na afirmação do indivíduo, 

as necrópoles oitocentistas exigiam túmulos diferenciados visando à sobrevivência 

memorial. Mesmo na morte, as hierarquias sociais estavam visíveis. Ademais, o 

mausoléu, o jazigo-capela “passaram a constituir bens imóveis privados e 

transmissíveis por herança como quaisquer outros” (CATROGA, 2002, p. 28). 

O século XIX foi seguramente o século do culto aos mortos e o século da 

história; o apogeu das “ideologias da memória derivadas da necessidade que os 

indivíduos, as famílias, as novas associações e Estados-Nação tiveram de 

reinventar as suas raízes históricas e de legitimar os seus sonhos de futuro” 

(CATROGA, 2002, p. 30). A memoração dos mortos possibilitava, pois, a instituição 

e o reconhecimento do morto na memória social.  
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2.4. GÊNESE DOS EPITÁFIOS 

 

O termo epitáfio originou-se, etimologicamente, de dois morfemas gregos: 

epi, prefixo que significa “posição superior” (sobre), e taphos, radical que designa 

“túmulo”. Em latim é grafado epitaphium. 

A tradição de utilizar epitáfios com o intuito de homenagear e eternizar a 

lembrança do morto na memória social e promover uma vida post-mortem não é 

contemporânea, ela remonta ao Egito antigo, quando inscrições funéreas eram 

gravadas nos sarcófagos, as quais, segundo historiadores, obedeciam a um modelo 

uniforme: começava com uma prece aos deuses da morte – Anúbis ou Osíris – 

seguida pelo nome, pela ascendência e pelos títulos do falecido. 

Surge, dessa forma, o embrião dos modelos dos epitáfios atuais. De acordo 

com Rezende (2007, p. 44), “a morte aí é mostrada individualizada, a partir do 

morto, numa tentativa de perpetuação e imortalidade”. 

A Figura 2 ilustra a pedra tumular, que se encontra no museu do Louvre, 

Paris, de um menino da antiga cidade de Licópolis, datada do antigo Egito. Nessa 

lápide estão ilustrados o deus Anúbis, à direita, conduzindo o morto em direção a 

Osíris, à esquerda. Anúbis segura, em uma das mãos, um vaso ritual e com a outra 

o braço do morto. Este está vestido com uma longa túnica e segura em uma das 

mãos um rolo de papiro. Osíris, por sua vez, porta a coroa atef e nas mãos, o cajado 

e o açoite.  
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Abaixo da figura está grafado um epitáfio em hieróglifo, cuja tradução para o 

português atual quer dizer: “Minha pátria é Licópolis; sou Apolo, que perdeu a vida 

na terra de Pharos. Pobre criança, fui levado com a idade de dezesseis anos, no 

momento em que eu ultrapassava o sexto mês de meu destino prematuro. Agora eu 

sou um servidor do trono de Osíris abidiano e eu não pisei a morada dos mortos. 

Mesmo os filhos dos imortais têm a sorte fixada pelo destino, mas eles habitam os 

Campos Elíseos dos bem-aventurados. É aí, em companhia dos filhos dos deuses, 

que me conduziu e estabeleceu Hermes de Cilene e eu não bebi da água do Lethe” 

(VASQUES, 2011, p. 4-5). 

Os dísticos epigrafados nas estelas funerárias dos egípcios antigos apontam 

para a crença numa vida post-mortem, num mundo simbólico, eternizando a 

memória do morto na sociedade. 

Os primeiros epitáfios da Grécia antiga comportavam as características dos 

gêneros literários. Era costume frequente nas lápides tumulares a inscrição de 

elegias10 de alguns poetas famosos, como Leônidas de Tarento, Luciano de 

Samósata, Antípatros de Sídon e Homero, desse último em maior número. Poemas 

elegíacos de autoria anônima igualmente eram utilizados.  

                                                                 
10

 Poemas líricos melancólicos ou canções lamentosas. 

 

Figura 2 - Túmulo e epitáfio de um menino licopolitano (da antiga cidade de 
Licópolis, hoje Assiut), morto aos 16 anos. 
Fonte: Vasques (2001). 
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Um dos mais antigos epitáfios, considerado como tal, é o de Seikilos, 

caracterizado por uma composição musical completa11. De acordo com Chiavenato 

(1998), foi encontrado em uma lápide perto de Aiden, na Turquia; nele há a 

informação de que foi escrito por um certo Seikilos em homenagem a sua esposa, 

que provavelmente estava ela ali sepultada. Quanto à datação dessa lápide, há 

controvérsia entre os historiadores, que a situam entre 200 a.C. até cerca de 100 

d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tradução mais próxima para a Língua Portuguesa seria: 

                                                                 
11

 Embora existam outros exemplos mais antigos de notação musical (como os hinos délficos), todos 

são considerados pelos historiadores apenas fragmentos. O epitáfio de Seikilos é único por ser a 
partitura completa de uma composição musical. 

 

 

 

 

Figura 3 - Epitáfio de Seikilos. 
Fonte:  https://www.google.com.br/search?q=epitáfio+de+seikilos.  

Figura 4 - O epitáfio de Seikilos traduzido para o grego moderno. 
Fonte: http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Epitáfio_de_Seikilos. 
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A Figura 5 ilustra um epitáfio grego antigo, cuja tradução para o português 

fica próximo de “Eu nada espero. Nada temo. Sou livre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário dos gregos, os primeiros epitáfios romanos eram constituídos 

apenas por nomes e frases curtas, como, por exemplo, Siste, viator (Detém-te, 

viajante) ou Aspice, viator (Olha, viajante). Era também muito comum a utilização de 

símbolos para sublimar o nome do falecido ou a profissão que exercia, como 

mostram as Figuras 6, 7 e 8 que retratam alguns dos desenhos funéreos 

encontrados nas catacumbas romanas, são lápides cuja data aproximada é o ano 

402 d.C. (SCOTT, 1982). 

A Figura 6 mostra a lápide de Pôncio Leão, que ele próprio mandou 

construir, costume muito comum à época. Leo é “leão” em latim, daí a escolha do 

grifo tumular. A Figura 7 mostra a lápide da menina Porcella, cuja definição 

onomástica latina é “leitão”, daí a representação de um porco. A inscrição diz “Aqui 

jaz em paz Porcela; viveu dez anos, dez meses e treze dias”. 

 

Eu sou um túmulo, um ícone. 
Seikilos me pôs aqui como um símbolo eterno da 

lembrança imortal. 
 
 

 

Figura 5 - Epitáfio grego antigo. 
Fonte:  https://www.google.com.br/epitáfios/gregos 
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Na Figura 8 estão desenhados uma serra, um formão e uma enxó, indicando 

que o falecido, cujo nome era Bauto, exercia em vida a profissão de carpinteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se pode deixar de citar um dos epitáfios mais famosos da Roma antiga, 

o qual, segundo as escrituras bíblicas, foi escrito numa tábua e pregada na cruz em 

que foi crucificado Jesus, o Cristo. O estilo dessa inscrição está mais para um 

epigrama12, uma vez que supõe uma sátira epônima (referente à Nazaré) dos 

soldados romanos em relação a Jesus. No entanto, consideramos tal inscrição como 

um epitáfio, pelo fato de ter sido utilizado, mesmo com ironia, num contexto de 

sentença de morte. 

                                                                 
12

 Poema ou frase com teor satírico.  

 

Figura 6 - Lápide de Pôncio Leão. 
Fonte: Scott (1982). 

 

 

Figura 8 - Lápide de um carpinteiro. 
Fonte: Scott (1982). 

Figura 7 - Lápide de uma menina cujo nome era Porcela. 

Fonte: Scott (1982). 
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Nos primeiros anos do cristianismo, chamado de cristianismo primitivo, era 

comum nas catacumbas uma simbologia que indicava a forte descrição do culto 

cristão naquele momento, denotando uma expressão de fé e devoção. As imagens 

mais frequentes eram o crucifixo, que lembrava o sacrifício de Jesus, e a âncora, 

que significava o ideal de salvação. A figura de um peixe também era bastante 

comum, pois peixe em grego é Ictus, cujas inicias são as mesmas “Jesus Cristo, 

Filho de Deus, Salvador”. 

 

 

 

 

 

 

 

Encontram-se também epitáfios que remetem às perseguições sofridas 

pelos cristãos primitivos por parte dos romanos, retratados nas Figuras 11 e 12, 

podendo-se nesses exemplos observar uma “palma”, à esquerda, e o símbolo 

primitivo do cristianismo, à direita. 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Túmulo de “São Sebastião”, seguidor de Cristo, localizado na via  

Ápia, em Roma. 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=epitáfios+romanos+antigos&safe 

INRI 
Iesu Nazarenus Rex Iudaeorum 

(Jesus Nazaremo Rei dos Judeus) 

Figura 9 - Inscrição pregada na cruz de Cristo. 
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Nas atuais ruínas da cidade de Baalbek (Líbano), que outrora foi de domínio 

fenício e mais tarde colônia romana, existe a lápide que pertenceu ao túmulo de 

Sabina, filha do imperador Marcus Aurélio. A inscrição significa: “Para Sabina, filha 

do imperador Antonio Augusto; do povo de Heliopolis”. 

 

 

Figura 11 - Epitáfio de “Mário”. 

Tradução: “No tempo do imperador Adriano, Mario, jovem oficial militar, que 
tinha vivido bastante quando com sangue deu a sua vida por Cristo. Afinal 
descansou em paz. Os beneméritos levantaram esta lápide com lágrimas e 

temo no sexto antes dos idos de em Cristo”. 
Fonte: Scott (1982). 

 

Figura 12 - Epitáfio de “Lanno”. 
Tradução: “Lanno, mártir de Cristo, descansa aqui. Sofreu sob a perseguição de 

Diocleciano. (E.P.S.). Esta sepultura é para sua posterioridade”. 
Fonte: Scott (1982). 
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Figura 14 - Placa ao lado do pedestal que explica a lápide que o encima, livre é:  

Pedestais com inscrições foram colocados em intervalos regulares nas escadas que vão 

do peristilo ao pátio. As estátuas que foram colocadas nas escadarias não foram 

preservadas, mas as inscrições possuem informações sobre aqueles que as escreveram 

e sobre aqueles que foram honrados por elas. Este pedestal é dedicato a Vibia Aurelia 

Sabina, filha do Imperador Marco Aurélio e foi provavelmente erguido entre 166 e 180 

d.C., ano da morte do Imperador.  

Fonte: Acervo pessoal desta pesquisadora, 2015. Cidade de Baalbek, Líbano. 

 

Figura 13 - Para Sabina, filha do imperador Antonio Augusto do povo de Heliópolis. 
Fonte: Acervo pessoal desta pesquisadora, 2015. Cidade de Baalbek, Líbano. 
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Os epitáfios e os símbolos cemiteriais (forma das lápides, esculturas, cor dos 

mármores etc.), desde suas origens, estiveram presentes nos cemitérios, pois o ser 

humano sempre viveu e vive cercado de representações simbólicas, e na morte não 

é diferente. No que concerne às inscrições tumulares, por volta do século XII, foi 

observado o reaparecimento dos jazigos com mensagens lavradas desaparecidas 

desde a época paleo-cristã, porém mais restrito às pessoas que tinham destaque 

nas sociedades europeias, como reis/rainhas, alto clero ou laicos de grande 

prestígio, havendo uma lacuna de desuso de 800 a 900 da era cristã.  

Ariès (1989) observa que já se notava, nas lápides dos túmulos romanos dos 

primeiros séculos, inscrições longas ou curtas e até mesmo abreviadas, nome do 

defunto, estado civil, profissão, idade, data da morte e elo com o parente 

encarregado da sepultura. O túmulo, por meio dessas inscrições, dizia 

simultaneamente a que família pertencia o sepultado e a sua personalidade: 

Se o túmulo designava o local necessariamente exato do culto 

funerário é porque também tinha por objetivo transmitir às 

gerações seguintes a lembrança do defunto. Daí o seu nome 

de monumentum, de memória: o túmulo é um memorial. A 

sobrevivência do morto não devia ser apenas assegurada no 

plano escatológico por oferendas e sacrifícios; dependia 

também do renome que era mantido na terra, fosse pelo túmulo 

com os seus signa, e suas inscrições, fosse pelos elogios dos 

escrivães (Ariès, 1989, p. 218). 

Os túmulos primeiros, portanto, tinham três funções: marcar o local onde o 

morto estava sepultado; definir, por meio de uma inscrição, a personalidade que 

distinguira o defunto; e perpetuar a lembrança dessa particularidade, associando a 

imortalidade escatológica à memoração terrena. 

O modelo dos epitáfios dos séculos XII e XIII era quase sempre em latim: 

Hic jacet N (“Aqui Jaz”), seguido da função (miles, rector, capellanus, cantor, prior, 

claustralis etc.) obiit e terminados com algumas expressões “Aqui Jaz”, mas que 

variavam: Hic requiescit, Hic situs est, Hic est sepultura, Ista sepultura est, Hic sunt 

in fossa corporis ossa, In hoc tumulo.  
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Até o século XIV, o epitáfio se compunha de duas partes: uma, mais antiga, 

continha o nome, a função e a data da morte do sepultado. Às vezes, acompanhava 

uma breve palavra de elogio. A segunda parte, mais frequente no século XIV, era 

uma oração a Deus pela alma do defunto: 

A oração é inspirada por uma preocupação do julgamento 

particular e das fundações testamentárias. Essa oração 

aparece, de início, como a prece anônima da Igreja. Mas 

redigida quase sempre em pedra e em cobre, no solo e nos 

muros, que destina-se a ser rezada por qualquer um: solicita 

um diálogo entre o autor defunto e aquele que o lê (Ariès, 

1989, p. 234). 

Há ainda os epitáfios formulados pelo próprio morto, que Ariés (1989) 

denomina “escritor-defunto”, como um convite piedoso aos sobreviventes a terem 

uma conduta paulínia perante a morte. Estabelecia-se um tipo de comunicação em 

dois sentidos – em direção ao morto, para o repouso de sua alma, e a partir do 

morto, para a edificação dos vivos. Por esse viés, a inscrição caracterizava-se ao 

mesmo tempo como uma lição e um apelo. 

No século XIV surge outro tema nos epitáfios: o morto se dirige ao passante 

exclusivamente para convertê-lo e também para dele obter uma oração de 

intercessão, intentando escapar da condenação ao Inferno ou aos suplícios do 

Purgatório. Esse passante, porém, explica Ariès (1989), não é um parente, um 

amigo ou um familiar do morto, que o conheceu e que lamenta a sua morte 

(sentimento absolutamente desconhecido até o fim do século XVIII), mas realmente 

um estranho, que atravessa o cemitério, porque a igreja e o cemitérios são lugares 

públicos. 

Ao passante indiferente deviam-se algumas explicações a respeito da vida 

do defunto: as inscrições não intentavam apenas solicitar orações, “mas contar-lhe 

uma história, uma biografia, supondo que ele [o passante] se interessasse por ela” 

(Ariès, 1989, p. 236), que fosse capaz de guardá-la na memória e reproduzi-la; 

assim se inicia o circuito da fama. 

No século XV, as sepulturas passam a ter um caráter familiar: deixam de ser 

individualizadas para abrigar toda a família; associam-se ao primeiro cujo cônjuge 
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morreu, filhos e netos, ou, se o morto for um jovem, ao nome e ao epitáfio do 

sepultado seguirão os de seus pais. Trata-se, dessa forma, de afirmar  publicamente 

um fenômeno novo perante a morte, até então negligenciado, o de afirmar 

publicamente, sobre um túmulo visível, uma relação familiar. 

A partir, então, dos séculos XVI e XVII, todos os elementos epigráficos, 

doravante, estão reunidos: a ficha de identidade do sepultado, a interpelação do 

passante, a prece piedosa e uma biografia do morto, curta, se o defunto for jovem, e 

longa, se mais velho ou célebre. Ocorre, no século XVIII, um verdadeiro relato 

biográfico para a glória do sepultado. Por exemplo, se for um oficial, uma breve 

descrição dos feitos heroicos é epigrafada; se uma mãe de família, destacam-se 

suas virtudes como esposa e mãe; se um filho, sua honradez para com os pais. 

Esses modelos de epitáfio seguem nos cemitérios oitocentistas, comprovando sua 

herança dos séculos anteriores, e provavelmente se perpetuarão por um longo 

tempo, como aponta a tradição social e cultural das civilizações cristãs ocidentais. 

 

 

2.5. A FUNÇÃO SOCIAL DOS EPITÁFIOS 

 

Entendemos que os epitáfios, como prática discursiva, têm por função 

ritualística mortuária homenagear os mortos, manifestar o luto pela perda de um 

ente querido por meio de discursos laudatórios e religiosos, promovendo a imagem 

social do outro com uma descrição de suas virtudes, seus feitos em vida e suas 

condutas exemplares. Os epitáfios cumprem, pois, duas funções: a escatológica13 e 

a memorialista, preservando a lembrança social do sepultado.  

Nos cemitérios atuais, principalmente os considerados oitocentista, como é o 

caso do Cemitério da Consolação, os epitáfios estão tipologicamente marcados 

pelos modelos originados no século XVIII, passando por modificações até a 

atualidade: cumprem tanto uma função escatológica quanto memorativa. Assim, no 

                                                                 
13

 Neste espaço, toma-se o sentido do substantivo escatologia pelo viés teológico: 2 Teol. Doutrina do 

destino último do homem (morte, ressurreição, juízo final) e do mundo (estado futuro).  Fonte: 
dicionário Michaelis online. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/. 
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que concerne à função escatológica, observam-se epitáfios que abordam a vida 

póstuma, como nos exemplos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Há também epitáfios laudatórios, ou seja, aqueles que elogiam e enaltecem 

as virtudes do sepultado:  

 

 

 

 

Quanto aos epitáfios que promovem a imagem do outro, ressaltamos dois 

tipos: o da memoração e o do biografismo. O primeiro refere-se à exaltação das 

virtudes do morto, as quais podem se classificar em pietas (piedade) e fama. O 

recorte abaixo exemplifica uma memoração baseada em pietas: 

 

 

 

 

 

O referido epitáfio representa pietas por enfatizar a sublimação do 

sofrimento em vida, o que denota a expressão “um coração que amou e sofreu”. A 

memoração quanto à fama é cheia de glórias, sendo uma “forma secular de 

           

        AOS PÉS DESTA CRUZ SINGELA 

          PARA SEMPRE DORME AQUELA 

          QUE EM POMPA E GLÓRIA NÃO VIVEU,  

          E QUE NA VIDA NADA MAIS TIVERA 

          ALÉM DE UM CORAÇÃO  

          QUE AMOU E QUE SOFREU. 

 

06/11/1929 - 04/07/1996 

 TU ÉS DE DEUS A ETERNIDADE, TU ÉS A LUZ 

QUE NASCEU COMO UMA FLÔR. 

CHORO CURVANDO-ME A FRONTE PARA 

CHORAR E SOLUÇAR... 

ESPERANDO DO INFINITO AZUL NOSSAS 

ALMAS SE UNIR PARA NUNCA MAIS VOLTAR. 

 

 

 

7/12/1921        4/5/2000 

VOCÊ QUE SEMPRE FOI NOSSA LUZ AQUI NA 

TERRA SEJA NOSSA LUZ ESTRELA-GUIA NA 

VIDA ETERNA. COM AMOR, A GRATIDÃO E 

A SAUDADE DAS FILHAS ..... 

 

Fonte: Cemitério da Consolação. Fonte: Cemitério da Consolação. 

 

EM SEU NOME, O TRABALHO, O AMOR E A 

HONESTIDADE, SERÃO O EXEMPLO A SEGUIR. 

EM SUA ALMA ESTARÁ SEMPRE O NOSSO VIVER. 

 
Fonte: Cemitério da Consolação. 

Fonte: Cemitério da Consolação. 



73 

 

autoeternização, que tem muito a ver com autoencenação” (ASSMANN, 2011, p. 

37), como ilustra a Figura 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da fotografia do mausoléu do Brigadeiro do exército brasileiro José Vieira 

Couto de Magalhães extraímos sua breve biografia: presidente das províncias 

de Goiás, de 8 de janeiro de 1863 a 5 de abril de 1864, bem como do Pará (1864 a 

1866), de Mato Grosso (1867 a 1868) e a de São Paulo (10 de junho a 16 de 

novembro de 1889), quando foi proclamada a República. Preso e enviado ao Rio de 

Janeiro, foi liberado em reconhecimento à sua enorme cultura e às ações em prol do 

desbravamento dos sertões brasileiros. Em 1885, fundou o primeiro observatório 

astronômico do Estado de São Paulo, na sua chácara em Ponte Grande, às 

margens do rio Tietê. Foi patrono nas Academias de Letras do Tocantins, do Mato 

Grosso e do Mato Grosso do Sul. Escreveu três obras: Viagem ao rio 

Araguaia (1863); O selvagem (1876); Ensaios de antropologia (1894). 

Observa-se, na parte superior do jazigo (Figura 16) o busto do general, 

prerrogativa reserva a pessoas que sobressaíram na sociedade por feitos de 

reconhecida magnitude. 

 

 

 

Figura 15 - Túmulo do Brigadeiro José Vieira Couto de Magalhães. 

Fonte: Acervo pessoal desta pesquisadora, 2014. Cemitério da Consolação. 
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Na parte frontal do túmulo consta o seguinte epitáfio biográfico: “Dr. José 

Vieira Couto de Magalhães, brigadeiro honorário do exército brasileiro. Nascido em 

Diamantina a 2 de novembro de 1837. Fallecido a 14 de setembro de 1898. 

Presidente de Gozaz 1861 – 1864. São Paulo junho de novembro de 1889”. 

O fato de se grafar numa lápide funerária o nome do sepultado e as datas de 

nascimento e morte também é uma forma de perpetuar a imagem do sepultado na 

memória social, já que por meio dessa breve enunciação há as principais marcas 

subjetivas que validam a existência humana, legitimando sua presença outrora; 

palavra e imagem estão numa relação recíproca de ancoragem/retransmissão, pela 

qual se constrói a significação (CHARAUDEAU, 2009, p. 223). 

Na parte inferior do túmulo há uma referência à sua obra “O Selvagem” 

(Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Busto do brigadeiro na parte superior de seu túmulo. 
Fonte: Acervo pessoal desta pesquisadora, 2014. Cemitério da 

Consolação. 
 
 

Figura 17 - Parte inferior do túmulo. 

Fonte: Acervo pessoal desta pesquisadora, 2014. Cemitério da Consolação.  
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Com todos esses mecanismos linguísticos e semióticos comprova-se a 

“fama” do sepultado, numa “autoencenação”, que caracteriza a autoeternização do 

nome e da biografia do morto. 

No que concerne ao epitáfio biográfico, pode-se promover a imagem do 

outro com o intuito de eternizá-lo na memória social; Sergio Vilas-Boas (2014, p. 21) 

explica as afinidades terminológicas: “biografia é a vida de uma pessoa (acima de 

tudo) narrada com arte por outra pessoa”, e biografismo é o ofício de escrever 

biografias. O objetivo da biografia é a revelação de uma “personalidade única”, 

individualizada, procurando narrar como um determinado indivíduo viveu em seu 

tempo; como sua vida pode influenciar outras. Vilas-Boas (2014) aduz que a 

biografia pode incidir sobre seis tópicos narrativos: descendência, fatalismo, 

extraordinariedade, verdade, transparência e tempo. 

Focada na descendência, tem por objetivo mostrar como a herança familiar 

(em todos os seus sentidos, material, psicológico, emocional etc.) explica o indivíduo 

biografado. Focada no fatalismo, leva em conta o indivíduo real predestinado a 

vencedor. A que se baseia na extraordinariedade tem como pilar os preconceitos 

decorrentes da crença em uma genialidade inata. A biografia baseada na verdade 

refere-se à desmistificação da veracidade. Transparência é aquela variante em que 

os biógrafos terminam também por se revelar ao longo de seus textos. Aquela 

balizada pelo tempo é a narração biográfica linear-cronológica, limitação tanto 

filosófica quanto narrativa.  

Obviamente esses seis tópicos narrativos podem imbricar-se num único 

relato, mas cabe a este estudo ir tão a fundo na análise dos epitáfios biográficos; o 

que importa é a biografia dos feitos e virtudes do morto como um modo de eternizá-

lo na memória social. 

A seguir, um exemplo biográfico: 

 

  

 

NASCIDA EM 1 DE AGOSTO DE 1904. DEPOIS DE TER RECEBIDO OS CONFORTOS 

RELIGIOSOS CESSAVA DE VIVER NA MANHÃ DE 4 DE NOVEMBRO DE 1924. SAUDADES DE 

SEUS PAES E IRMÃOS. 

 

Fonte: Cemitério da Consolação. 
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É inconteste que o citado epitáfio é uma biografia, não ao modo literário, 

com narrativas longas da vida de alguém de projeção na sociedade, mas há nessa 

inscrição tumular um código linguageiro que remete a um biografismo do sepultado: 

as datas de nascimento e morte; a narração de seus últimos momentos de vida e o 

instante em que ele morreu (pela manhã). A inscrição “Saudades de seus paes e 

irmãos” pode ser considerada mais um elemento biográfico, denotando que foi uma 

filha (o termo “nascida” está no feminino) e que tinha irmãos. 

Além dos epitáfios que compõem o corpus da pesquisa, há aqueles que, 

embora não diretamente relacionados, retratam a evolução dessas inscrições 

tumulares, exemplo do que Rezende (2007) nos mostra pelo que apresenta 

inusitado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há ainda os epitáfios que foram pedidos pelo próprio falecido para quando de 

sua morte, mas que a família não acatou, como os dos escritores Fernando Sabino e 

Nelson Rodrigues: 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Epitáfio de Francisco Franco de Souza. Transcrição: “Bípede, meu irmão: Eis o fim 
prosaico de um espermatozóide que há mais de 80 anos penetrou num óvulo, iniciou seu ciclo 

evolutivo e acabou virando carniça. Estou enterrado aqui, sou o Chico Sombração.  Xingai por 
mim”. Francisco Franco de Souza. 
Fonte: Rezende (2007, p. 43). 

 

 

“AQUI JAZ FERNANDO SABINO, 
QUE NASCEU HOMEM 

E MORREU MENINO” 
 

⋆ 1923        † 2004 

 

Epitáfio pedido pelo próprio escritor. 

Fonte: http://www.pt.wikiquote.org/wiki/Epitafios 

 

 “ASSASSINADO POR IMBECIS DE 
AMBOS OS SEXOS” 

 

NELSON RODRIGUES 
 

⋆ 23-8-1912        † 21-12-1980 
 

Epitáfio pedido pelo próprio escritor. 

Fonte: http://www.pt.wikiquote.org/wiki/Epitafios 

 

Fonte: Rezende (2007, p. 43). 
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E assim seguem os epitáfios, ora homenageando, enaltecendo ou 

lamentando a ausência da pessoa falecida, ora satirizando a morte ou exaltando as 

virtudes exemplares do morto, mas todos representando a sociedade palpável dos 

vivos e a sociedade invisível dos mortos; estes últimos, à maneira deles, 

permanecem vivos nas sociedades e nos grupos sociais aos quais pertencia por 

meio dos discursos dos epitáfios. 

 

 

2.6.  O CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO 

2.6.1. Sua origem 

A origem do Cemitério da Consolação remonta ao ano de 1829, época em 

que o vereador Joaquim Antonio Alves Alvim defendeu, pela primeira vez, a 

construção de um cemitério público na cidade de São Paulo; em 15 de agosto de 

1858, foi inaugurado o cemitério da Consolação. 

Até então, a prática vigente preconizava que os corpos deveriam ser 

sepultados em solo sagrado, no interior das igrejas, mas desde o final do século 

XVIII tal costume já estava sendo condenado pelos higienista, que diziam ser esse 

um hábito perigoso à saúde pública.  

Envolvendo crenças religiosas arraigadas, os debates a respeito dos 

sepultamentos foram intensos, tendo perdurado por cerca de 30 anos desde a 

proposta do vereador Alvim. Nesse período, a ideia de se construir um cemitério 

público sofreria algumas alterações: a princípio ele deveria ser edificado ao lado da 

Igreja da Consolação, conforme opinião do engenheiro Carlos Rath e dos médicos 

Líbero Badaró e Cândido Gonçalves Gomide; posteriormente, ele seria deslocado 

para o bairro da Luz (em 1832) e, depois, para outra região central, Campos Elíseos 

(em 1854). 

Em 1855, Carlos Rath elabora um novo estudo e indica que o melhor local 

para a construção do cemitério público paulistano seriam os altos da Consolação. 

Um amplo estudo precedeu a decisão do engenheiro, que levou em conta a elevada 
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altitude da região, a direção dos ventos dominantes, a qualidade do solo e sua 

“grande distância” da cidade. 

Parte das terras era de domínio público, nas margens da antiga Estrada dos 

Pinheiros, e parte pertencia a Marciano Pires de Oliveira, proprietário de uma grande 

chácara no local. Iniciadas as obras em 1855, já no ano seguinte a Câmara 

Municipal adquire um lote de Marciano por 200$000 (duzentos mil) réis. Outro 

terreno também foi doado por aquele proprietário. 

A empreitada, porém, seguia morosa por conta da falta de verbas. Pensando 

nesse problema, a Marquesa de Santos doaria, em 1857, um total de dois contos de 

réis (uma pequena fortuna para a época) para ser utilizado exclusivamente na 

construção da capela. E assim foi feito.  

Com a solução oferecida pela Marquesa, somada à necessidade de se abrir 

o cemitério por conta de uma virulenta epidemia de varíola que varreu a cidade, o 

Cemitério da Consolação foi inaugurado no ano seguinte.  

Posteriormente, sua área foi aumentada. Em 1884, parte da chácara do 

Conselheiro Ramalho (nos limites com Higienópolis) foi incorporada e, em 1890, um 

grande lote da chácara de Joaquim Floriano Wanderley (na direção da Av. Paulista) 

foi desapropriado pela Câmara Municipal ao custo de 3 contos de réis e também 

anexado. 

O Cemitério da Consolação foi o único existente na cidade até o ano de 

1893, quando foi inaugurado o Cemitério do Brás ou da “Quarta Parada”. Em 1897, 

foi inaugurado o Cemitério do Araçá. 

A partir da construção dessas duas outras necrópoles, o Cemitério da 

Consolação, que antes atendia a todos os extratos sociais, inicia um processo de 

elitização consolidado nas décadas seguintes. Uma ala do cemitério, especialmente 

aquela voltada para a rua da Consolação, torna-se cada vez mais aristocrática: em 

1871, o rico empresário Antonio José de Melo encomendou, da Europa, a confecção 

integral de um mausoléu, depois remontado em São Paulo. De um lado o requinte e, 

de outro, mais especificamente na sua ala posterior, continuavam os enterros dos 

mais pobres (escravos, inclusive) em covas gratuitas.  
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Em 1901, o vereador José Oswald Nogueira de Andrade (pai do escritor 

Oswald de Andrade) propugnou pela completa reforma dos muros e do pórtico de 

entrada, argumentando que o Cemitério da Consolação estava com um mau e feio 

aspecto, não coadunando com a moradia dos mortos numa cidade como São Paulo. 

No ano seguinte, tais obras foram aprovadas, ficando o projeto a cargo do arquiteto 

Ramos de Azevedo. Dois meses depois, o mesmo ocorreria com a capela, também 

reconstruída a partir de um plano do mesmo arquiteto. 

O resultado já podia ser visto em 1909, época em que o Cemitério da 

Consolação “tornara-se a primeira necrópole de São Paulo, por todos admirada, 

principalmente pelos visitantes estrangeiros”, conforme as palavras do mesmo 

vereador José Oswald. Ou seja, há 100 anos o Cemitério da Consolação já era um 

“ponto turístico” importante na capital paulista (SÃO PAULO). 

 

2.6.2. A constituição geográfica dessa necrópole 

O Cemitério da Consolação, em sua fase inicial, era denominado de 

Cemitério Municipal e ficava localizado na periferia de São Paulo, no ponto mais 

distante do centro urbano, tendo em vista garantir a salubridade e evitar epidemias, 

substituindo o velho costume de sepultamento no interior das igrejas ou em seu 

entorno. No entanto, durante o período da cultura cafeeira, casarões da elite paulista 

forem sendo construídos nas áreas adjacentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Foto do Cemitério Municipal, hoje Cemitério da Consolação. 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe 
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Embora fossem sepultados ali indivíduos de todas as classes sociais, 

escravos, foram, em fins do século XIX transportados para o cemitério dos Aflitos, 

também em São Paulo, destinado a homens do povo. 

 Com o desenvolvimento da cultura cafeeira, muitas famílias opulentas, 

graças ao então chamado “ouro-verde”, começaram a vir do interior do Estado e a 

se instalar na capital, residindo muitas vezes em portentosos palacetes. Também 

nesse período, a cidade passou a receber um grande contingente de imigrantes (da 

Itália e da Alemanha) em busca de novas possibilidades de vida, procurando fazer 

fortuna. Assim, a população paulistana cresceu consideravelmente, bem como a 

população dos mortos. 

Nesse período, também conhecido como a “Belle Époque paulistana”, a 

elite, para afirmar seu estatus, passou a imitar os hábitos parisienses, ocasionando o 

afrancesamento e a europeização na arquitetura, na moda, nas festas e nas 

convenções sociais, com o intuito de desenvolver na vida da cidade o ar 

cosmopolita, moderno e intelectual tão almejado.  

Destarte, na concepção da elite paulistana, aquele que realizou em vida 

atividades de relevância para a sociedade deveria ter uma morada no campo santo 

à altura de sua importância social. Assim como os palacetes expressavam a posição 

do indivíduo e o seu estatus social, da mesma maneira a última morada deveria 

servir de ápice dessa ostentação, marcando na forma de um monumento e sua 

estatuária a evidente superioridade social do proprietário. 

Por esse motivo as famílias ricas e abastadas, a partir da primeira década do 

século XX, contratavam construtores e escultores de renome, em sua maioria de 

origem italiana ou com formação na Europa, como Victor Brecheret, Luigi Brizzolara, 

Galileo Emendabili, entre outros, para construírem os túmulos e jazigos dessas 

famílias. No Cemitério da Consolação, erigiram-se túmulos para honrar 

personalidades e nomes de linhagem ilustre, não só da sociedade paulistana, como 

também da sociedade brasileira (CEMITERIO.COM).    

No contexto do crescimento urbano, o Cemitério da Consolação (o mais 

antigo da metrópole) ocupa a região central da capital paulista, considerada área 

nobre, entre as ruas da Consolação, Sergipe, Mato Grosso e Cel. José Eusébio. A 

cidade cresceu ao seu redor. Sua entrada principal é pela rua da Consolação, sendo 
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administrado pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo. Sua área 

construída é de 76.340m2, sendo dividida por “alamedas”, “quadras” e “lotes”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Essa antiga necrópole abriga a mais variada “população” de mortos, do 

homem simples ao abastado, do famoso àquele que não tem uma fama reconhecida 

na sociedade; entretanto, esse cemitério continua sendo de uma importância 

singular para a cidade de São Paulo, inclusive como “palco” de eventos: exibição de 

filmes, peças de teatro, apresentação de coral e, por incrível que pareça, até de 

casamento, como podem comprovar as Figuras 21, 22 e 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Entrada principal do Cemitério da Consolação. 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe 
 

 

 

Figura 21 - 10ª Virada Cultural da Cidade de São Paulo, em 17 de maio de 2014.  
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe 
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Além de apresentação de peças teatrais, muitas vezes o Cemitério da 

Consolação se transforma em Cinetério, apresentando sessões de cinema. Na 

madrugada de sábado para domingo do dia 13 de setembro de 2014, a Cinemateca, 

em parceria com o Cine Olido, exibiu três filmes de terror brasileiros dos anos 1970: 

“Ninfas diabólicas” (John Doo, 1978, “Excitação” (Jean Garrett, 1977) e “As Sete 

Vampiras” (Ivan Cardoso, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 22 - 10ª Virada Cultural da Cidade de São Paulo, em 17 de maio de 2014.  

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe 

 

Figura 23 - Sessão de cinema no Cemitério da Consolação – “Cinetério”. 
Fonte: http://cinema.uol.com.br/album/cineterio/consolacao-em-sao-paulo.htm 
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2.6.3. Aspectos gráficos das lápides 

O Cemitério da Consolação é tão relevante em sua história, arquitetura e 

arborização que foi tombado pelo Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT). A resolução do tombamento, 

que abrange também o Cemitério da Ordem Terceirado Carmo e o Cemitério dos 

Protestantes, é de 28 de junho de 2005. Diz o texto da resolução: 

São tombados como bens culturais de interesse artístico, 

urbanístico, paisagístico e histórico os cemitérios da 

Consolação, da Ordem Terceira do Carmo e dos Protestantes, 

que ocupam inteiramente a quadra definida pelas ruas da 

Consolação, José Eusébio, Mato Grosso e Sergipe, incluindo 

as calçadas e o conjunto arbóreo em torno dessa quadra. 

São tombados também o traçado das alamedas, quadras e 

ruas dos três cemitérios. Especificamente no cemitério da 

Consolação, são tombados a capela, o pórtico da entrada, o 

ossário e a atual administração, de autoria de Ramos de 

Azevedo, além das inúmeras esculturas, de grande valor 

artístico (CONDEPHAAT, 2005). 

 
O cemitério dos Protestantes, construído em 11 de fevereiro de 1864, 

destinado aos acatólicos, as pequenas estelas são interpostas por jardins; a 

necrópole da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, inaugurada 

em 12 de novembro de 1868, tem características importantes a serem preservadas e 

fazem um contraponto interessante na paisagem, destacando-se os mausoléus 

suntuosos semelhante aos da Consolação. 

De maneira análoga, é relevante o aspecto paisagístico da quadra onde se 

situa o cemitério da Consolação, em razão da grande massa arbórea e do baixo 

gabarito de suas construções. Ademais, o traçado interno dessa necrópole e seu 

conjunto arquitetônico, tais como capela, ossário e portal, projetados por Ramos de 

Azevedo, são representativos da tipologia dos cemitérios construídos entre o final do 

século XIX e começo do XX, período em que ocorreu um processo de laicização dos 

chamados campos santos, ou seja, a mudança da necrópole dos terrenos no 

entorno das igrejas para os cemitérios municipais (CEMITERIO.COM).  

Com a prosperidade da aristocracia da cafeicultura e o surgimento de uma 

expressiva burguesia em São Paulo, o Cemitério da Consolação passou a abrigar 



84 

 

obras de arte produzidas por escultores de renome, para ornamentar os jazigos de 

personalidades importantes na história do Brasil, bem como de famílias paulistanas 

abastadas, encetando uma representativa arte tumular ostensiva não só no sentido 

denotativo como também em sua historicidade.  

Reunindo cerca de 300 esculturas, seus túmulos ricamente ornamentados 

configuram monumentos de granito, mármore de Carrara e bronze. Mesmo simples 

e despojados, testemunham importantes fatos da história social de São Paulo e do 

Brasil. Trazem a nosso conhecimento nomes de projeção na vida política e cultural, 

cujos feitos culminaram em grande repercussão na cidade e no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um destaque no que se refere à suntuosidade tumular é o mausoléu da 

família Matarazzo, considerado o maior da América Latina: do subsolo ao pico são 

25 metros. Tem a altura aproximada de um prédio de três andares, ocupando uma 

área de 150 m2. É ornamentado por um impressionante conjunto escultório em 

bronze italiano, obra de Luigi Brizzolara. Segundo jornalistas à época de sua 

construção, teria custado praticamente o mesmo que o Hospital Umberto I. O 

industrial italiano Conde Matarazzo contrapunha-se ao elitismo da aristocracia 

 

Figura 24 – Uma das alamedas do Cemitério da Consolação, as quais são divididas por 
quadras, e estas, por lote. 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luigi_Brizzolara
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cafeeira paulista, que ignorava abertamente os imigrantes recém-enriquecidos nos 

círculos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 26, obra assinada por Victor Brecheret, escultor ítalo-brasileiro 

considerado um dos mais importantes do Brasil, por ter sido responsável pela 

introdução das alegorias do modernismo na escultura brasileira, optando por romper 

como classicismo, priorizando o art-deco e a estilização monumental. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Mausoléu da família Matarazzo, com 23 metros de altura e 2 

subsolos, o maior da América Sul. 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe  
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A Figura 27 mostra o túmulo de Moacir Piza, cuja escultura, intitulada “A 

Interrogação”, é de autoria do conceituado escultor brasileiro Francisco Leopoldo e 

Silva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 26 – Túmulo de Olívia Guedes Penteado cuja escultura é de autoria 
de Victor Brecheret. 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe 

 

Figura 27 - Túmulo de Moacir Piza cuja escultura é de autoria de Francisco 
Leopoldo e Silva, intitulada “A interrogação”. 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe 
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O que foi exposto neste capítulo permite depreender que os cemitérios, além 

da semiose a que se abre sua singularidade tumular, também têm uma linguagem 

histórica, social, artística e religiosa, mesmo que abstrata. Seus monumentos 

mortuários falam pelas vias da semiótica e, principalmente, pelas características 

distintivas econômico-sociais, que se alternam nesses espaços. 
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CAPÍTULO III 

O APARATO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

3. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos do discurso desenvolvidos na atualidade preocupam-se em 

observar a relação entre linguagem e sociedade, já que os sujeitos são constituídos 

sócio-linguisticamente; os discursos, todavia, se caracterizam principalmente como a 

materialização linguística das relações sociais sob o jugo das condições de 

produção.  

Nesse sentido, o aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso de 

linha francesa (AD), disciplina da Linguística e da Comunicação, busca fundamentar 

a análise dos discursos, levando em consideração os sujeitos, constituídos sócio-

historicamente sob as múltiplas vozes sociais presentes no discurso. A metodologia 

de análise da AD não eleva a um primeiro plano o ordenamento lógico das regras 

gramaticais, nem a concepção de uma estrutura fixa, apesar de não ignorá-las. Por 

essa perspectiva, a metodologia da AD não é interpretativa, como se no discurso os 

sentidos estivessem prontos, podendo ser detectáveis pela imanência do texto; ao 

contrário, é preciso ir além do texto, a fim de observar as condições sócio-históricas 

de sua produção, para, assim, depreender os efeitos de sentido dos discursos pelos 

quais perpassam os interdiscursos. 

Um ponto a ser ressaltado é o fato de a AD ter nascido interdisciplinarmente, 

com destaque para a Linguística, que, centrada no materialismo histórico, situou a 

linguagem na História, e na Psicanálise responsável pela inserção da noção de 

sujeito. À medida que postulados e conceitos da AD foram se ampliando, ao longo 

do tempo, de forma análoga o diálogo com outras disciplinas expandiu-se, daí seu 

aparato teórico-metodológico estar aberto ao diálogo com diferentes disciplinas das 

ciências humanas. 

Considerando, então, a nossa hipótese de que o homem cristão, consciente 

de sua morte, consola-se com a certeza da vida eterna e anseia por manter viva sua 
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lembrança em seu grupo social, assim o discurso dos epitáfios lhe auxilia a ingressar 

nessa vida póstuma e a biografar suas virtudes e seus feitos exemplares, de forma a 

permanecer imortal no mundo dos mortos e no mundo dos vivos. Do que antecede, 

é preciso analisar algumas questões, como as formações discursivas que 

perpassam o interdiscurso dos epitáfios, as características do gênero em questão, 

os efeitos de sentido que podem ser depreendidos e a construção  da imagem do 

enunciador, entre outras possibilidades de leitura.  

Já que a AD dialoga com outras disciplinas e leva em conta os sujeitos 

sociais e as condições de produção sociais, históricas e ideológicas do discurso, as 

categorias de análise propostas por Dominique Maingueneau (1997; 2001; 2006; 

2008a; 2008b; 2010; 2014a; 2014b; 2015) são oportunas para este estudo, que 

encerra gênero de discurso, cenografia, interdiscurso e ethos discursivo. Sua teoria 

promove reflexões que transcendem um espaço único de discussão e o 

funcionamento efetivo da linguagem em seus mais variados acontecimentos. 

Dessa forma, nos itens a seguir, discorreremos sobre a gênese da AD e seu 

quadro na atualidade, as contribuições de Maingueneau para a AD e as categorias 

de análise selecionadas para esta tese e elencadas anteriormente.  

 

 

3.1. BREVE ITINERÁRIO PELA ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA 

 

A AD iniciou-se no final dos anos 1960, um período cujo quadro social e 

político estava ligado à presidência do general de direita Charles De Gaule. Nessa 

época, houve um levante da oposição, envolvendo principalmente os partidos 

socialista e comunista. Dada a situação, De Gaulle enfrentou protestos estudantis, 

greves de trabalhadores e muitos outros conflitos gerados em meio a uma 

conturbada crise política. 

No campo das ciências sociais, sobretudo no da Linguística, predominavam 

as correntes estruturalista e gerativista. Enquanto essa agitada atmosfera política 

reinava na França, um grupo de intelectuais engajou-se num projeto que visava a 

promover uma “ciência da ideologia”. Com Dubois por padrinho, havia, nesse grupo, 
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toda uma corte de militantes comunistas: historiadores preocupados com a 

Linguística e linguistas preocupados com a história (COURTINE, 2008), como Jean 

Dubois, Michel Pêcheux, Françoise Gadet, Paul Henry, Jean-Jacques Courtine, 

Denise Maldidier, Louis Althusser, Jaques Lacan, entre outros. 

O filósofo Louis Althusser, por exemplo, foi um dos personagens essenciais 

na construção da AD; ele buscava construir uma ciência da ideologia que não 

levasse em conta a posição ideológica do sujeito, por crer que este era assujeitado 

aos aparelhos ideológicos do Estado. Partindo do princípio segundo o qual a 

linguagem é a mediação entre o homem e a realidade natural e social, Althusser 

procurava compreender a língua não como forma ou estrutura, mas como um 

acontecimento. 

Por meio das releituras de Karl Marx e Friedrich Engels, com o intuito de 

tratar da formação do sentido da ação social, Louis Althusser postula alguns 

conceitos de sobredeterminação, ideologia e interpelação ideológica, afirmando que 

“[...] toda ideologia interpela os indivíduos concretos enquanto sujeitos concretos, 

através do funcionamento da categoria de sujeito” (ALTHUSSER, 1985, p. 96) e, 

dessa forma, a ideologia14 passa a ter o papel de “[...] sobredeterminar o sentido da 

ação social, na medida em que ela interpela o indivíduo como sujeito, ou seja, na 

medida em que o indivíduo se torna sujeito assujeitado pela ideologia” (SILVA, 2013, 

p. 72). 

Althusser (1985) defende que a materialidade específica da ideologia é o 

discurso, e a materialidade específica do discurso é a língua (ORLANDI, 2007). Daí 

a ideia de trabalhar a relação entre língua, discurso e ideologia: para o filósofo, a 

ideologia é manipulada pelos aparelhos ideológicos de Estado, como, por exemplo, 

a Igreja, a instituição escolar, os sindicatos, entre outros. O marxismo althusseriano 

agita pensadores, principalmente filósofos e linguistas, intensificando uma reflexão 

sobre uma instância ideológica suportada pela psicanálise. 

No quadro teórico-metodológico constituinte da AD ganham espaço as 

contribuições do psicanalista Jacques Lacan. Fazendo uma releitura dos postulados 

freudianos, Lacan afirma que “o inconsciente é estruturado pela linguagem”, não 

                                                                 
14

 Para Althusser (1985, p. 85), o conceito de ideologia é a “[...] representação da relação imaginária 
dos indivíduos com suas condições reais de existência”. 
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havendo inconsciente sem linguagem (LACAN, 1998, p. 25). Lacan aduz que há um 

Outro em nós que se manifesta num discurso anterior ao sujeito (LACAN, 1998). 

Instaura-se, na gênese da AD, o sujeito do inconsciente, que deve ser observado na 

linguagem, no discurso. Seguindo a trilha desses pensadores, surge, na França, 

uma geração denominada de “althussero-lacaniana”, a qual orbitava em torno do 

sistema de pensamento desses dois grandes mestres – Althusser e Lacan 

(FERREIRA, 2008).  

Já Pêcheux, sob uma influência althussero-lacaniana e sob uma inquietação 

diante do método teórico-metodológico utilizado pelos estruturalistas e funcionalistas 

para tratar os estudos sobre os discursos, intenta, num primeiro momento, formular 

uma análise de discurso cujo arcabouço se pauta na articulação da Linguística, no 

materialismo histórico e na psicanálise.  

Essa primeira fase da AD foi marcada pela ideia central de que a ideologia 

se manifesta na linguagem, cuja materialização é a ideologia. O discurso é 

entendido como efeito de sentido dessa relação entre ideologia e linguagem. Nesse 

período da AD, a temática da grande maioria dos corpora centrava-se nos discursos 

das instituições, principalmente de políticos, consideradas por Pêcheux, ao modo 

althusseriano, aparelhos controladores da ideologia das massas. 

A segunda fase da AD foi influenciada pela noção de “Formação Discursiva” 

(FD), termo emprestado por Pêcheux do filósofo Michel Foucault. Para Foucault 

(2007, p. 43), a formação discursiva baseia-se na seguinte hipótese:   

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 

enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em 

que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as 

escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma 

ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma 

formação discursiva. 

Pêcheux (2008a) repensa o conceito de FD sob a via do marxismo 

althusseriano, supõe que, se toda “formação social” é passível de se caracterizar por 

certa relação entre classes sociais, consequentemente implica a existência de 

posições políticas e ideológicas, as quais se organizam em formações que podem 
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manter entre si relações de antagonismo, de aliança ou de dominação 

(MAINGUENEAU, 1998). 

Entende ainda Pêcheux (2009) a FD como um sistema fechado, constituído 

por enunciados homogêneos, gerados parafrasticamente, sendo ela operadora do 

“assujeitamento”. Trata-se das “formações discursivas”, as quais irão determinar o 

que pode ou não ser dito a partir de determinada posição que o sujeito ocupa, bem 

como a partir de uma conjuntura em que esse sujeito se encontra. Desse modo, o 

autor também propõe que toda análise de um discurso deve levar em conta suas 

condições sócio-históricas de produção. Nessa conjuntura pêcheux-althusser-

lacaniana, sob o artifício de inscrever a AD como uma prática escolar de explicação 

de textos, ela se configura num “cavalo de Tróia” para penetrar no campo das 

ciências sociais, com o intuito de agitá-lo (FERREIRA, 2008). 

No final da década de 1970, o cenário sócio-político francês sofre mudanças. 

Movimentos de luta pela igualdade social e direitos trabalhistas irão impactar nas 

conjunturas teóricas nos anos 1980. Ocorre uma “exaltação” ao sujeito, que agora é 

livre e “teórico” para pensar e falar, não mais assujeitado. Em tal conjuntura, começa 

o processo da desconstrução da “máquina teórica que tenta sustentar tudo” 

(ORLANDI, 2007, p. 53).  

A terceira fase da AD, iniciada a partir de 1975 e tendo seu apogeu em 

1980, é marcada por um importante deslocamento teórico de Pêcheux, afastando-se 

das posições dogmáticas althusserianas e aproximando-se das teses foucaultianas. 

O cenário político francês havia mudado com a vitória presidencial de Mitterand. “Era 

chegado o tempo de incorporar às análises a “língua de vento” da mídia, o discurso 

ordinário, as novas materialidades do mundo pós-moderno que se concretizavam no 

discurso” (GREGOLIN, 2007, p. 160). 

Esses são novos tempos para a AD, que passa também a olhar para o triplo 

real da língua, a história e o inconsciente. A proposta de Authier-Revuz sobre haver 

um discurso outro no próprio discurso é aceita e incorporada à AD. Assim, “[...] o 

primado teórico do outro sobre o mesmo se acentua” (GADET; HAK, 2010, p. 311), 

levando Pêcheux (2009) a constatar que no interior de um discurso há o 

atravessamento de outros discursos e que toda FD é entrecruzada por outras FDs. 

Uma FD constitui-se num sistema de dispersão cuja definição se dá em relação 
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paradoxal com outras FDs que o atravessam, trazendo, dessa forma, o Outro (a 

alteridade) e o Mesmo para dentro do discurso. 

Pêcheux (2009) entende que ao se tomar a formação discursiva sob o ponto 

de vista da heterogeneidade, ela deixa de referir-se a um exterior ideológico e passa 

a ser buscada na dispersão dos lugares enunciativos do sujeito. Esse novo 

paradigma pêcheuxtiano marca a terceira fase da AD. 

A presença do Mesmo e do Outro numa FD, não só para Pêcheux como 

para outros estudiosos, implica a heterogeneidade constitutiva do discurso 

(BRANDÃO, 2012), e esta (a alteridade), por sua vez, será apreendida como o 

interdiscurso, local de diálogo ou de embates das FDs.  

Pêcheux (2009, p. 148-149), num primeiro momento, ao abordar o conceito 

de interdiscurso, admite que: 

Toda formação discursiva dissimula, pela transparência do 

sentido que nela se constitui, sua dependência com respeito ao 

“todo complexo com dominante” das formações discursivas, 

intrincado no complexo das formações ideológicas. Propomos 

chamar interdiscurso a esse “todo complexo com dominante” 

das formações discursivas, esclarecendo que também ele é 

submetido à lei de desigualdade-contradição-subordinação 

que, como dissemos, caracteriza o complexo das formações 

ideológicas.  

 

Na sequência, ele define interdiscurso como “memória discursiva”, a qual 

permite que os sujeitos se encontrem sob a égide de um “saber discursivo”, 

deixando um rastro por meio do inconsciente e das ideologias a que estão 

subordinados. A memória discursiva, de acordo com Pêcheux, além de falas 

oriundas de outros lugares compreendem 

[...] um conjunto de dizeres já expressos que dão base a todo 

dizer e em que os sujeitos não estão conscientes dessa 

determinação externa e, assim, não são fontes de significados, 

mas resultados desses significados, efeitos produzidos pela 
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ideologia, pelo inconsciente e pela materialidade (SANTOS, 

2013, p. 219-220). 

O interdiscurso é constituído a partir dos “já-ditos”, ou seja, por discursos 

que já circularam na sociedade em um determinado contexto histórico. Por isso, a 

AD está longe de ser uma disciplina puramente linguística, já que leva em conta não 

só o contexto imediato da situação como também os aspectos históricos, sociais e 

ideológicos que circundam a produção de um discurso no qual irão refletir. 

A AD teve seu arcabouço alicerçado na Psicanálise, no Materialismo 

Histórico e na Linguística. No entanto, apesar de sua interdisciplinaridade manter-se 

como característica principal até os dias atuais, a partir da década de 1980 ocorreu 

uma “[...] descompartimentalização generalizada entre as diferentes correntes 

teóricas que tomaram o discurso como objeto” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2008, p. 13). 

Um dos grandes motivos da desreconfiguração do quadro teórico inicial da 

AD foi o fato de suas figuras-ícones terem sido, à época, “postas de lado”, como 

Althusser, Lacan, Foucault, Barthes. Houve também a influência da morte de 

Pêcheux. No entanto, não se pode negar que a imersão da AD, em sua origem, no 

quadro das ciências humanas, escamoteada pela ideia de inscrevê-la no campo do 

saber como uma prática escolar de explicação de textos, teve um cunho político de 

engajamento, não mais sendo retomado pelo modo de se fazer AD a partir dos anos 

1980 (COURTINE, 2008). Contudo, a AD se “re-disciplinarizou” e se “re-

territorializou”, o que veio a favorecer a diversidade de corpus oriundos 

principalmente dos meios midiáticos contemporâneos. 

 

 

3.2. LIMITES E FRONTEIRAS DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Considerando o quadro em que se encontra inserida a AD atualmente, 

Maingueneau (2007) faz referência à heterogeneidade e instabilidade das fronteiras 

e dos limites dessa disciplina em relação a outras. Para esse autor, as disciplinas 

pertencentes ao campo do discurso devem ser delimitadas por “correntes” e 
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“territórios” que as compõem, em virtude do uso indiscriminado do rótulo “análise do 

discurso” para todo tipo de pesquisa referente aos estudos do discurso. Por essas 

razões, é preciso delimitar a AD, mesmo que seja por fronteiras tênues.  

Nos anos 1960, no apogeu do estruturalismo, a Linguística era tida como 

uma “ciência-piloto” (SARFATI, 2010). Em vista da importância dessa disciplina para 

a AD, Maingueneau (1997) faz algumas considerações: primeiramente aponta para 

o fato de a Linguística possuir uma organização que “opõe de forma constante um 

‘núcleo [...] rígido’ a uma ‘periferia’ cujos contornos estáveis estão sempre em 

contato com disciplinas vizinhas” (MAINGUENEAU, 1997, p. 11), como Sociologia, 

Psicologia, História, Filosofia, entre outras. Sob essa ótica, o “núcleo rígido” remete 

ao estudo da “língua”, numa concepção saussuriana, a uma rede de propriedades 

formais, enquanto a segunda região – a “periferia” – refere-se a uma linguagem que 

só pode ser apreendida de acordo com os sujeitos inseridos em uma interlocução, 

em posições sociais e em um contexto histórico. 

Outro ponto a ser considerado é a dualidade do espaço linguístico: por um 

lado, existe a “língua”, tomada como objeto inicial da Linguística, por outro, o 

discurso em sua pluralidade; é a língua como um primeiro polo de uma ciência da 

linguagem – ela é formal porque comporta todo um conjunto de regras implícitas, 

mas é também um sistema subjacente a toda manifestação de fala. No que tange a 

essa “dualidade” do campo linguístico, segundo Maingueneau (1997), existem duas 

formas de observá-la: uma é entender que há uma hierarquia entre aquilo que 

depende plenamente da Linguística (e o que seria apenas um conjunto de margens), 

e a outra, que é a que interessa a este estudo, pois apreende a um só tempo a 

dualidade radical da linguagem integralmente formal e integralmente atravessada 

pelos embates subjetivos e sociais. 

Ainda no que concerne ao discurso em relação à distribuição da “periferia” 

linguística citada anteriormente, Maingueneau (1997, p. 12) esclarece que o 

“discurso modifica-se de acordo com as referências que faz à Psicologia, à História, 

à lógica etc.” É preciso tomar cuidado com a relação entre “discurso” e “análise do 

discurso” para não incorrer no erro de pensar o discurso como objeto empírico, ou 

seja, uma “atividade contextualizada de produção de unidades transfrásticas”, e a 

AD simplesmente a disciplina que estuda tal objeto, uma vez que para esta, o 

discurso não é um objeto dado, pronto, muito menos o objeto de uma única 
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disciplina. Ao contrário, é objeto de estudo de várias disciplinas, como a 

sociolinguística, a análise da conversação, a análise crítica do discurso, entre muitas 

outras, as quais irão compor a Linguística do Discurso – conjunto de disciplinas que 

abordam o discurso.  

O que importa à AD é apreender o discurso na imbricação de um texto e de 

um lugar social. Por outras palavras, o objeto da AD – o discurso – é entendido 

como a união da organização textual e a situação de comunicação por intermédio de 

um dispositivo de enunciação específico. Por sua vez, esse dispositivo de 

enunciação pertence a um só tempo ao verbal e ao institucional, pois os lugares 

sociais legitimam os discursos e por eles são legitimados. Observa-se que “lugar 

social” não condiz com espaço físico, empiricamente falando, mas sim a um 

posicionamento em um campo discursivo (por exemplo, o político, o religioso, o 

jurídico) ou a uma categoria de locutores (identidade dos parceiros num discurso – 

advogados, médicos, um líderes partidários etc.). 

De acordo com Maingueneau (2015, p. 49), “a própria tensão entre 

disciplinas e correntes é um dos motores da pesquisa”. Assim, mesmo que 

pesquisadores inscritos numa corrente sem se preocupar com seu pertencimento a 

uma disciplina, esta assegurará a estabilidade do campo, instituindo objetos 

partilhados: se um especialista em retórica, por exemplo, trabalhar sob uma 

perspectiva da AD, estará ao mesmo tempo incidindo sobre a Retórica e a Análise 

do Discurso, porque as diversas correntes não estão necessariamente inseridas em 

uma só disciplina.  

Segundo ainda esse autor (2015, p. 50), ao lado das disciplinas e das 

correntes, há agrupamento de pesquisadores que não fundamentam seus 

pressupostos teóricos e metodológicos, pois optam por “territórios”, que 

correspondem “a um setor da vida social ou a um tema mobilizador mais ou menos 

circunscrito”, citando como exemplo a televisão, o hospital, a administração, os usos 

da web, a pobreza, os jovens de periferia, a política europeia, entre tantos outros, 

que em sua grande maioria são fenômenos sociais suscitados como importantes em 

determinado momento da história. Esses territórios podem agrupar tanto 

pesquisadores provindos de diversos campos, quanto unicamente discursivistas de 

diversas disciplinas ou correntes, em razão de determinada temática. 
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Frente a essas opções, o autor considera o fato que tais modos diversos de 

agrupamento promovem o caráter de instabilidade das pesquisas em AD, razão pela 

qual ele propõe uma reflexão sobre as unidades fundamentais com as quais 

trabalham os analistas do discurso: a formação discursiva, o posicionamento e os 

gêneros de discurso, lembrando que essas unidades são marcas características e 

umbilicalmente pertinentes à AD. 

Na AD, as noções de formação discursiva (FD), posicionamento e gênero de 

discurso são articuladas simultaneamente com outras noções e categorias de 

análise, de maneira explícita ou implícita. Devido à heterogeneidade da AD, 

Maingueneau (2007) propõe uma divisão em dois procedimentos: um analítico e 

outro integrativo. O primeiro segue a inspiração lacanoalthusseriana, ou seja, a 

análise do discurso da Escola francesa, altamente influenciada pela Psicanálise, 

tendo por objetivo desfazer as continuidades, com vistas a fazer emergir dos textos 

as redes invisíveis de relações entre os enunciados. 

O procedimento integrativo, ao contrário, objetiva articular os componentes 

da atividade discursiva, apreendida em sua dupla dimensão social e textual: os 

analistas do discurso podem trabalhar consoante essa distinção ou 

simultaneamente, pelo fato de os analistas lidarem, obrigatoriamente, com dois 

grandes polos de unidades: as tópicas e as não tópicas. 

As unidades tópicas, territoriais e transversais, são componentes dos 

discursos tópicos, aqueles pertencentes à sociedade, porque por ela são 

legitimados, como por exemplo, os discursos religioso, jurídico, filosófico, literário e 

científico. As unidades territoriais compreendem os espaços já pré-construídos pelas 

práticas verbais – os tipos de discurso, os quais são constituídos por um certo 

número de gêneros de discurso, entendidos, num sentido restrito, pois sua noção é 

heterogênea, “como dispositivos sócio-historicamente variáveis” (MAINGUENEAU, 

2007, p. 27). 

As unidades transversas, como o próprio nome já indica, são as que 

“atravessam os textos pertencentes a múltiplos gêneros de discurso” 

(MAINGUENEAU, 2007, p. 27), ou a “registros”, que podem ser definidos por 

critérios linguísticos, funcionais ou comunicacionais. Os registros linguísticos são 

assim definidos devido às suas bases linguísticas, que podem ser de ordem 
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enunciativa, como é o caso da tipologia estabelecida por Émile Benveniste (1966), 

ou da ordem das estruturações textuais, a exemplo das “sequências” de Jean-Michel 

Adam (1999). 

No que se refere à segunda unidade em discussão – a não tópica –, estas 

“são construídas pelos pesquisadores independentemente de fronteiras 

preestabelecidas, além de a elas pertencerem enunciados profundamente inscritos 

na história” (MAINGUENEAU, 2007, p. 28), marca que as distinguirá das unidades 

transversas. Para abordar tais unidades, Maingueneau (2007) as recategoriza pelas 

Formações Discursivas (FDs), as quais só podem ser delimitadas pelo pesquisador 

e não por fronteiras pré-estabelecidas, ressalvando que as FDs devem ser 

especificadas historicamente. Nesse sentido, são exatamente as unidades não 

tópicas que marcam a presença do sujeito nos discursos, sem, contudo, validar seu 

próprio pertencimento (NASCIMENTO, 2012). 

É para esse tipo de unidade – as não tópicas – que Maingueneau (2007) 

reserva o termo “formação discursiva”, diferenciando-a tanto do conceito proposto 

por Foucault (1969), quanto pelo proposto por Haroche, Henry e Pêcheux (1971), 

pelo fato de estes autores não especificarem as relações entre formações 

discursivas e gêneros de discurso. 

Diante do exposto, é possível afirmar que, para Maingueneau, não existe 

análise discursiva sem se trabalhar com as unidades tópicas, territoriais e 

transversas, porém, ressalva Nascimento (2012, p. 19),  

Seria, entretanto, um equívoco limitar tal análise somente às 

unidades tópicas, pois não se poderia estabelecer relações 

com o interdiscurso que é o que domina o discurso. É por esse 

motivo que a AD é vista como uma disciplina instável, que se 

transforma de acordo com o desenvolvimento da comunicação 

humana.  

De maneira análoga à importância das unidades tópicas e não tópicas é o 

“percurso” escolhido pelo analista do discurso quando da construção do seu corpus. 

Indo ao encontro de seus objetivos, o pesquisador pode limitar seu corpus por 

elementos de diversas ordens, como palavras, grupo de palavras, frases, recortes 

de textos etc., todos extraídos do interdiscurso, sem, contudo, preocupar-se em 
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construir um espaço de coerência, tarefa que denota o desejo de desestruturar as 

unidades previamente instituídas. Desse modo, a interpretação se apoiaria sobre a 

explicitação de “relações imprevistas no interior do interdiscurso” (MAINGUENEAU, 

2007, p. 29). 

Importa acrescentar que as unidades não tópicas – formações discursivas e 

percursos – não possuem fronteiras pré-delimitadas, cabendo ao analista do 

discurso estabelecer o princípio que as agrupa, sem, no entanto, distanciar em 

demasia as unidades não tópicas das tópicas e vice-versa. 

Outra questão à qual se volta Maingueneau (2007) é o fato de se ter o 

cuidado de trabalhar as unidades tópicas e não tópicas que se correlacionam a uma 

mesma lógica, considerando que não existe análise do discurso sem unidades 

tópicas, sejam elas territoriais, sejam transversas, e pelo fato de não se poder limitar 

a análise do discurso apenas a essas unidades, o que significaria denegar a 

realidade do discurso, já que este, por natureza, está umbilicalmente sob o domínio 

do interdiscurso. 

 

 

3.3. POR UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DO DISCURSO 

 

A AD nasceu interdisciplinar, sendo fortemente marcada, em sua origem, 

pelo marxismo althusseriano, pela linguística estruturalista, pela psicanálise 

lacaniana, pelas formações discursivas e pelo interdiscurso em suas condições 

sócio-históricas de produção. Contudo, a AD chegou ao Brasil na década de 1980 

com uma ligação muito forte aos postulados de Pêcheux, a ponto de muitos 

estudiosos brasileiros delegarem a paternidade da AD a esse filósofo francês. 

Assim, sob uma ótica brasileira, quando se fala da origem da AD, impõe-se 

prontamente uma referência a Pêcheux.   

Algumas noções, como formação discursiva, interdiscurso, pré-construído, 

discurso transverso, memória discursiva, entre outras, não permaneceram relegadas 

ao passado. Ao contrário, tais noções são aproveitadas por analistas do discurso, 

mesmo que rearranjadas sob novos paradigmas.  
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Nos dias atuais, a AD é submetida a uma teoria enunciativo-discursiva 

própria, mas com fidelidade referencial. Não se trata de delegar ao esquecimento 

teóricos importantes, cujos postulados fizeram parte da gênese da AD, tampouco 

destruí-los, pois, segundo Ferreira (2008, p. 246), 

O esforço e o empenho de analistas do discurso brasileiros, 

ligados à análise do discurso francesa (lá na origem), cada um 

a sua maneira, é o de fazer avançar a teoria, ajustando-a às 

determinantes sociais, históricas, culturais e políticas, de modo 

que ela continue produzindo resultados e respondendo a 

nossas demandas. 

A AD não se esvaziou nem se descaracterizou como “teoria materialista dos 

sentidos”. O que ocorre na atualidade é a exigência de que seu aparato 

metodológico dê conta de novos objetos discursivos. Com esse fim, foi preciso 

redirecionar o dispositivo teórico e analítico, com vistas a abarcar novas categorias e 

procedimentos de análise. 

Esse fenômeno de desterritorialização, que não diz respeito somente à AD, 

é comum nas ciências sociais e humanas, cujos conjuntos de pesquisas que nelas 

se inscrevem são vinculados a objetos e procedimentos de análise mais 

identificados, a depender de cada país, se se pretende incorporá-los a “recortes” 

clássicos, como a semiótica, a comunicação, os estudos culturais, por exemplo, 

resultando, nesses casos, numa remodelagem improdutiva das fronteiras 

(MAINGUENEAU, 2007). 

Segundo Maingueneau (2007), tal fenômeno pode ocasionar uma dupla 

paisagem de estudo: uma atividade de pesquisa sob uma perspectiva  tradicional – 

altamente controlada e valorizada – ou sob uma perspectiva que valorize os 

interesses sociais imediatos e momentâneos, como os da mídia e dos 

pesquisadores, sem, entretanto, uma base conceitual e metodológica sólida. 

De acordo com essa concepção, ocorrem dissemelhanças nos trabalhos 

sobre o discurso. Alguns pesquisadores o abordam sob o núcleo duro da Linguística, 

enquanto outros o tomam pelas vias do cruzamento entre as ciências da linguagem 

e das ciências humanas ou sociais. As pesquisas sobre o discurso podem então ser 
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abordada tanto sob o ponto de vista da Linguística, quanto da Psicologia, da 

Sociologia, da Antropologia etc.  

No entanto, mais profícuo a este estudo é operar com alguns conceitos 

basilares da AD. Ressaltamos que a AD não é um método de interpretação e 

compreensão de textos ou discursos, nem tampouco um modelo pronto, pré-

fabricado. Ao contrário, os procedimentos de análise da AD precisam ser 

construídos e trabalhados em parceria indissociável com a teoria em que foram 

forjados. 

Nessa contexto, alguns conceitos da AD são incontestes. Primeiramente, 

seu objeto de estudo, que é o discurso; é dele que a AD trata, embora não se possa 

descartar nem a língua nem a gramática, já que o discurso se mostra por meio da 

materialidade Linguística. E o discurso é exatamente a língua fazendo sentido nas 

práticas sociais oriundas do homem e de sua história. Daí a AD conceber “[...] a 

linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social” 

(ORLANDI, 2007, p. 15).  

Observando a língua nas situações em que se produz o dizer, há que se 

considerar a exterioridade, com o intuito de pensar o sentido dos discursos 

dimensionado nas condições sócio-históricas de produção. Como consequência, o 

analista do discurso não procura descobrir “o que tal discurso quer dizer”, mas 

“quais são os efeitos de sentido” que ele provoca. 

A noção de efeito de sentido, embora seja definida em conformidade com a 

teoria na qual se inscreve, desde sua origem está intrinsicamente ligada à noção de 

discurso. Charaudeau (2008, p. 179) expõe que Guillaume (1964), um dos pioneiros 

a postular uma distinção entre os termos “sentido” e “efeito de sentido”, assevera 

que o primeiro está ligado “[...] às unidades mínimas formais que têm significação 

(morfema), enquanto o segundo é relativo à infinita variedade de valores de que se 

podem revestir essas unidades no discurso, em função do contexto em que elas se 

inscrevem”. 

No cenário contemporâneo da AD, podemos afirmar que efeito de sentido é 

o sentido que o sujeito interpretante constrói efetivamente a seu modo sobre um 

determinado evento discursivo ou de uma situação de comunicação. Para a AD, está 
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intrinsicamente ligado à posição que esse sujeito ocupa dentro de uma formação 

discursiva.  

Assim, vale repetir, que a AD estuda os discursos sempre ancorados a 

lugares sociais, à história e ao sujeito que os ocupa. Dessa forma, a AD não aparta 

a organização textual da situação de comunicação; a análise incide sobre ambas. 

Sob esse paradigma, a AD relaciona-se inexoravelmente aos gêneros de discurso, 

os quais, grosso modo, são “dispositivos de comunicação sócio-historicamente 

definidos” (MAINGUENEAU, 1998, p. 73).  

É imprescindível para a AD que, no nível do discurso, o falante/ouvinte e o 

enunciador/coenunciador tenham domínio da língua, suas regras e sua organização, 

tanto no nível fonológico, sintático e lexical (ou seja, conhecimentos linguísticos), 

como o enciclopédico (conhecimentos de mundo), além da competência genérica, 

todos eles necessários à produção e compreensão das diferentes práticas 

enunciativas.  

Maingueneau (2015, p. 47) define a respeito: 

O objeto da análise do discurso não são, então, nem os 

funcionamentos textuais, nem a situação de comunicação, mas 

o que os amarra por meio de um dispositivo de enunciação 

simultaneamente resultante do verbal e do institucional. Nessa 

perspectiva, pensar os lugares independentemente das falas 

(reducionismo sociológico) ou pensar as falas 

independentemente dos lugares dos quais são parte pregnante 

(reducionismo linguístico) é permanecer aquém das exigências 

que fundam a análise do discurso. 

O interesse específico que rege a AD é, portanto, observar a relação entre 

os discursos e os lugares sociais que os legitimam, os quais, por sua vez, devem 

legitimar tais lugares, levando-se em conta que a noção de “lugar social” diz respeito 

não só às instituições, como também a um posicionamento em um campo discursivo 

(partido político, doutrina religiosa etc.). Desse modo, é possível afirmar que a AD, 

por ser interdisciplinar, situa-se no cruzamento das ciências humanas; é um território 

muito instável, cuja sutilidade de suas fronteiras e limites é ponto forte.  
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Após essas considerações sobre a AD, é possível constatar seu caráter 

interdisciplinar e sua difícil tarefa em delimitar fronteiras e territórios, sendo 

exatamente isso que proporciona a essa disciplina um aparato teórico-metodológico 

capaz de dar conta da análise dos mais variados discursos, dialogando com outras 

disciplinas, como neste estudo, por exemplo, com a Sociologia, a Filosofia, a 

Teologia e a Psicanálise.  

Por esse motivo, elegemos as categorias de análise propostas por 

Maingueneau, cujas reflexões transcendem um espaço único de discussão no que 

se refere ao funcionamento efetivo da linguagem em seus múltiplos alcances, do 

verbal ao não verbal, abrangendo o mote que orienta a pesquisa em pauta, pondo 

em questão os seguintes tópicos: os gêneros de discurso, a cenografia, o 

interdiscurso e o ethos discursivo.  

 

 

3.4. DA NOÇÃO DE DISCURSO AO PRIMADO DO INTERDISCURSO 

 

A noção de discurso abrange uma enorme gama de conceitos que 

satisfazem a diversificadas áreas do saber. Em Linguística, a noção de discurso se 

apresenta quase sempre em dicotomias, como “discurso e frase; discurso e língua; 

discurso e texto” (MAINGUENEAU, 2015, p. 24), entre outras tensões dialéticas, 

mas decidimos por explorar somente essas três. Quando se opõe “discurso e frase, 

o primeiro é caracterizado como uma unidade Linguística transfrástica, isto é, 

constituída de um encadeamento de frase”. Já a relação dicotômica discurso e 

língua pode ser apreendida sob várias formas, mas todas se opõem à noção de 

língua a língua concebida como sistema a seu uso em contexto, em conformidade 

com a dicotomia saussuriana. 

No que tange à oposição entre discurso e texto, essa discussão é mais 

ampla e mais complexa. Maingueneau (2015, p. 36) parte do seguinte ponto para 

expor as diferenças entre um e outro: 1) a associação de um só discurso a um 

conjunto de textos; 2) a associação de um discurso a cada texto. No primeiro caso, 

“os discursos existem para além dos textos particulares dos quais são propostos”, 
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concepção seguida pelos pesquisadores da linha “foucaultiana”, em que discurso 

pode corresponder a unidades diversas. Como exemplo, é ilustrativo o “discurso da 

psiquiatria”, o qual recobre um conjunto mais ou menos vasto de textos. O segundo 

caso lembra que “a um texto corresponde um discurso”, o que, segundo 

Maingueneau (2015, p. 36), compreende a fórmula “Discurso = Texto + Contexto”, 

mais utilizada pela Linguística textual. 

Além dessas variadas séries de oposições clássicas da Linguística, há as 

acepções de discurso mais abrangentes, que se caracterizam por uma exposição 

metódica sobre certos assuntos, tais como os que marcam os discursos político, 

religioso, filosófico, didático etc. 

Para Maingueneau (2008a, p. 15), a noção de discurso sob a perspectiva da 

“escola francesa” é aceitável como “[...] uma dispersão de textos, cujo modo de 

inscrição histórica permite definir como um espaço de regularidades enunciativas”. 

Ressaltamos que o conceito de discurso desse autor converge com o de Foucault 

(2007, p. 133), que concebe o discurso como 

[...] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma 

dada época e para uma determinada área social, econômica, 

geográfica ou lingüística, as condições de exercício da função 

enunciativa. 

Imperativo salientar que, segundo Maingueneau (1997), o discurso é 

transfrástico, ou seja, deve ser compreendido para além do nível puramente 

gramatical ou linguístico. É preciso ainda levar em conta, sobremaneira, os 

interlocutores, com seus valores e crenças, bem como a situação em que ele é 

produzido – o lugar e o tempo geográfico e histórico. 

Tendo em vista que o discurso é contextualizado significa que ele só 

produzirá sentido de acordo com o contexto em que for produzido – em todo 

discurso há um sujeito, um “EU” que delega a si mesmo a responsabilidade pelo que 

diz; referências de tempo e espaço se organizam em torno desse sujeito. Assim, o 

discurso também é interativo, pelo fato de ser uma atividade discursiva que requer, 

no mínimo, dois parceiros – o EU e o Outro –, sendo uma forma de atuar, de agir 

sobre o outro. Desse modo, Maingueneau se distancia das ideias estruturalistas que 
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viam a língua como formas idealizadas, abstratas e não a língua em funcionamento, 

com enunciados concretos, falas e escritas articuladas dialogicamente. 

Maingueneau (2013; 2015) acrescenta: 

O discurso é uma organização situada para além da frase: isto quer dizer 

que ele pode ter a dimensão de uma frase, como por exemplo, “Proibido fumar”. O 

que importa, para considerá-lo um discurso, é mobilizar estruturas de uma outra 

ordem que ultrapasse a da frase, já que unidades transfrásticas estão submetidas a 

regras de organização vigentes em um grupo social determinado, governando uma 

narrativa, um diálogo, uma argumentação etc.; tratam-se de regras do plano do texto 

e da extensão do enunciado, entre outras. 

O discurso é orientado: ao ser assumido por um enunciador que o 

desenvolve num tempo de maneira linear, em função de uma finalidade, deve, 

supostamente, dirigir-se a algum lugar. No entanto, ele, às vezes, pode se desviar 

desse percurso, podendo sua linearidade ser antecipada  ou retomada. Todavia, tal 

linearidade irá se processar de forma diferente se o enunciador do discurso for um 

só que o controla do início ao fim. 

O discurso é uma forma de ação: falar é uma forma de agir sobre o outro 

(prometer, sugerir, afirmar, interrogar etc.), já que toda enunciação visa a modificar 

uma situação, concepção defendida por Austin (“Quando dizer é fazer”) e por Searle 

(“Os atos de linguagem”). Assim, em um nível superior, esses atos elementares se 

integram em discursos de um gênero determinado (um panfleto, um jornal, uma 

consulta médica etc.), que intentam produzir uma modificação nos destinatários. 

O discurso é interativo (não se deve confundir “interatividade” da “interação 

oral”): toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um destinatário, é 

marcada por uma “interatividade” constitutiva (dialogismo), uma troca, explícita ou 

implícita, com outros enunciadores, virtuais ou reais; supõe sempre a presença de 

uma outra instância de enunciação à qual se dirige o enunciador e com relação à 

qual constrói seu próprio discurso. Admite-se, portanto, que o discurso é interativo  
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por mobilizar dois parceiros, devendo o “destinatário” ser entendido por co-

enunciador15.  

O discurso é contextualizado: não se pode atribuir um sentido a um discurso 

fora de um contexto, fator que auxilia no entendimento do discurso, assim como este 

contribui para definir seu contexto, podendo modificá-lo no curso da enunciação. 

O discurso é assumido por um sujeito: todo discurso sempre remete a um 

sujeito, um EU, que se coloca como fonte de referências pessoais, temporais, 

espaciais, indicando a atitude está tomada em relação àquilo que se diz e em 

relação a seu co-enunciador. 

O discurso é regido por normas: todo ato de linguagem implica normas 

particulares, com o discurso não é diferente, pois nenhum ato de enunciação poder 

efetuar-se sem justificar seu direito a apresentar-se da forma como se apresenta, o 

que significa um trabalho de legitimação inseparável do exercício da palavra. 

O discurso é considerado no bojo do interdiscurso: só adquire sentido no 

interior de um universo de outros discursos; para interpretar qualquer enunciado, é 

necessário relacioná-lo a muitos outros enunciados comentados, parodiados, citados 

etc. Assim, o simples fato de classificar um discurso dentro de um gênero implica 

relacioná-lo ao conjunto ilimitado dos demais discursos do mesmo gênero. 

Para além dessas ressalvas sobre o discurso, é imperativo ressaltar que, 

segundo Maingueneau (2008, p. 172) “o discurso é assumido em um interdiscurso. 

O discurso não adquire sentido a não ser no interior de um universo de outros 

discursos, através do qual ele deve abrir caminho”. Nesse sentido, todo discurso tem 

um caráter dialógico, polifônico, heterogêneo: o discurso do EU dialoga com o do 

Outro; é a presença de várias “vozes” num mesmo discurso, podendo entre elas 

haver concordância ou discordância, total ou parcialmente. Isso implica dizer que 

todo discurso é portador de uma heterogeneidade constitutiva.  

O estudo desse fenômeno não é contemporâneo; remonta aos anos 1960, 

às ideias de dialogismo, polifonia, heterogeneidade mostrada e constitutiva e 

                                                                 
15

 O autor distingue, em francês, co-énonciateur e co-énonciateurs: o primeiro com hífen, vem 
substituir “destinatário”; o segundo, no plural e sem hífen, designa os dois parceiros do discurso. Em 

nosso estudo, utilizaremos co-enunciador para nos referirmos ao “interlocutor” do enunciador, 
estando presente na relação discursiva, e coenunciador para o “leitor”, fora do discurso.  
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interdiscursividade. Mikhail Bakhtin (2009) preconizou o dialogismo ao entender que 

todo discurso mantém relação com outros produzidos anteriormente e mantendo 

relação com os possíveis discursos futuros que os enunciadores irão produzir. 

Assim, haverá um constante diálogo entre eles; o mesmo ocorre com os monólogos, 

que assim o são somente por seu aspecto exterior, porém em sua estrutura interna, 

semântica e estilística, há essencialmente um dialogismo. 

Oswald Ducrot (1987) semelhantemente preconizou a polifonia, afirmando 

que numa mesma enunciação há dois tipos de personagens: os enunciadores e os 

locutores. Por este último entende-se uma ficção discursiva que é responsabilizada 

por um enunciado, sem que necessariamente coincida com o produtor físico, 

empírico. Por enunciador, a polifonia ducrotiana postula que “vozes” se 

presentificam na enunciação sem que a elas possam efetivamente alegar palavras 

precisas. Esses enunciadores não falam, mas na enunciação permitem expressar 

seu ponto de vista. Assim, num mesmo enunciado um “locutor” pode pôr em prática 

várias “vozes”: num discurso sempre haverá o discurso do Mesmo e o discurso do 

Outro. 

Sob esse viés, pode-se, então, afirmar que os discursos são, em sua grande 

maioria, heterogêneos; por eles transpassarem diversos tipos de sequências 

textuais, gêneros de discurso e discursos “outros”, atribuídos a variadas fontes 

enunciativas, razão pela qual Authier-Revuz (2004) postulou a distinção entre 

heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva, que foi muito bem aceita 

pelos estudiosos do discurso para tratar da alteridade. 

Por heterogeneidade mostrada entende-se a presença detectável do 

discurso do outro no percurso de um discurso, incidência que se dá de forma 

marcada, como discurso direto e indireto, aspas, recuo, glosas, indicando uma não 

coincidência do enunciador com o que ele diz. Quando não marcada é detectável de 

acordo com o conhecimento de mundo (enciclopédico, memória discursiva). Além 

disso, a heterogeneidade constitutiva ocorre quando o discurso é dominado pelo 

interdiscurso. Esse tipo de heterogeneidade se constitui por meio de um “debate 

com a alteridade, independentemente de qualquer traço visível de citação, alusão 

etc.” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 261). 
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O interdiscurso, para Maingueneau (2008a), apreende os conceitos de 

dialogismo e polifonia sem, entretanto, ser correlato nem de um, nem de outro, mas 

sim considerando a constituição do discurso engendrado por várias formações 

discursivas que se manifestam em uma prática discursiva territorializada. A noção de 

interdiscurso tem por arcabouço a heterogeneidade constitutiva: “amarra, em uma 

relação inextricável, o Mesmo do discurso e seu Outro”. Além disso, o interdiscurso 

tem primazia sobre o discurso. Maingueneau (2008a), a fim de especificar melhor o 

interdiscurso, decide por substituí-lo por uma tríade: universo discursivo, campo 

discursivo e espaço discursivo. 

O universo discursivo “refere-se ao conjunto de formações discursivas de 

todos os tipos que interagem numa conjuntura dada” (MAINGUENEAU, 2008, p. 33), 

sendo impossível delimitá-lo; portanto, de pouca importância para o analista do 

discurso. É do universo discursivo que o analista do discurso partirá para a etapa de 

delimitação do campo discursivo e do espaço discursivo com o intuito de formar a 

concretude do seu corpus de análise.  

O campo discursivo, por sua vez, diz respeito ao “conjunto de formações 

discursivas que se encontram em concorrência, delimitando-se reciprocamente em 

uma região determinada do universo discursivo” (MAINGUENEAU, 2008, p. 34). É 

no interior desse campo que se constituem os discursos, sendo basilados por 

operações regulares sobre formações discursivas já existentes. Isso que dizer que é 

nesse campo que circulam os gêneros de discurso, os quais determinam um lugar 

social e os papéis sociais de interação. 

Para exemplificar o campo discursivo, podem-se citar o campo teológico, o 

campo político, o campo jornalístico etc. Dentro desses campos é possível observar 

certas regularidades constituídas historicamente, determinando os papéis sociais 

dos sujeitos que falam de seu interior. Vale ainda dizer que o campo discursivo está 

longe de ser homogêneo, já que por ele perpassam posicionamentos dominantes e 

dominados, centrais e periféricos. No entanto, na grande maioria dos casos não se 

estuda a totalidade de um campo discursivo, mas sim um “subconjunto” extraído 

dele, que é o “espaço discursivo”. 

É preciso, neste espaço, lembrar que as práticas mortuárias sempre 

existiram em todas as sociedades e consequentemente gêneros de discurso com 
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propósitos sociais fúnebres produzidos pelas mais variadas instituições. Diante 

disso, alguns desses gêneros sofreram transformações, outros surgiram decorrentes 

de novas atitudes diante da morte, como os testamentos, obituários, “santinhos de 

falecimento”, missa de sétimo dia, entre outros. 

Apesar de a morte poder ser abordada nos mais diversos campos 

discursivos, como o científico, o religioso, o médico, por exemplo, existem gêneros 

de discurso que, ao contrário, estão especificamente à morte, como é o caso dos 

epitáfios. Disso decorre nossa afirmação da existência de um campo discursivo da 

morte. 

Por espaço discursivo compreende-se “os subconjuntos de formações 

discursivas que o analista, diante de seu propósito, julga relevante pôr em relação” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 35). Sobre esse aspecto, Maingueneau (1997, p. 117) 

considera: 

O “espaço discursivo”, enfim, delimita um subconjunto do 

campo discursivo, ligando pelo menos duas formações 

discursivas que, supõe-se, mantêm relações privilegiadas, 

cruciais para a compreensão dos discursos considerados. Este 

é, pois, definido a partir de uma decisão do analista, em função 

de seus objetivos de pesquisa. Não é por simples comodidade 

que determinados subconjuntos são recortados (porque seria 

difícil apreender um campo discursivo em sua totalidade), mas 

também e sobretudo porque uma formação discursiva dada 

não se opõe de forma semelhante a todas as outras que 

partilham seu campo: certas posições são fundamentais, outras 

não desempenham diretamente um papel essencial na 

constituição e preservação da formação discursiva 

considerada.  

A AD, na verdade, sempre seguiu a premissa segundo a qual o interdiscurso 

deve ter primazia sobre o discurso. Maingueneau (2008a, p. 35) afirma, pois, que 

esse tipo de primado incita a “construir um sistema no qual a definição da rede 

semântica que circunscreve a especificidade de um discurso coincide com a 

definição das relações desse discurso com seu Outro”. Em suma, o interdiscurso, 
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conforme Maingueneau (2008a), é uma rede de trocas dialógicas, na qual o discurso 

do Mesmo e do Outro se imbricam numa relação interdiscursiva constituinte da 

gênese dos discursos, configurando o objeto de estudo da AD, sendo o conjunto 

estruturado das formações discursivas a base do interdiscurso. 

 

 

3.5. GÊNERO DE DISCURSO 

 

3.5.1. Prolegômenos 

A noção de gênero de discurso remonta à Antiguidade. Nessa época, 

coexistiam dois tipos de atividades discursivas. Um, datado da Grécia pré-arcaica, 

caracterizava-se pelo “fazer dos poetas”, considerados intermediários entre as 

divindades e os humanos. Suas poesias celebravam os heróis e interpretavam “os 

enigmas que os deuses enviavam aos humanos”. Prevaleciam os gêneros épico, 

lírico, dramático, epidítico, entre outros. O outro, advindo da Grécia clássica, 

desenvolveu-se no império romano, com Cícero, atendendo à necessidade de gerir 

os conflitos cotidianos, principalmente os relacionados ao comércio, resultando num 

instrumento de deliberação e de persuasão jurídica e política por meio da fala 

pública (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008); nasceram, dessa forma, os 

gêneros ligados à retórica. 

Na tradição literária mais antiga, os textos literários eram classificados tendo 

como parâmetro os gêneros que ora pertencem à prosa, ora à poesia, prática de 

uma época em que os critérios de classificação não eram todos da mesma natureza, 

por isso a classificação dos gêneros de discurso era engessada, não dando conta de 

outros tipos. Ainda que o estudo dos gêneros tenha se constituído no campo da 

literatura e no estruturalismo europeu, amplificou-se, abrangendo também os 

gêneros discursivos do cotidiano, abrangendo tanto os escritos quanto os orais.  

Na semiótica, na AD e na análise textual, procura-se explicar os gêneros 

mais voltados aos textos não literários, cuja classificação irá depender de cada 

posicionamento teórico, sob os pontos de vista funcional, enunciativo, textual e 

comunicacional. Em relação ao primeiro, os gêneros de discurso são classificados 
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de acordo com as funções da atividade linguageira à qual ela se propõe. Assim, de 

um lado há as classificações propostas por Roman Jakobson (1963), que 

compreendem as funções emotiva, conativa, fática, poética, referencial e 

metalinguística; de outro, as funções propostas por Halliday (1973): funções 

instrumental, interacional, pessoal, heurística, imaginativa, ideacional, interpessoal, 

entre outras.  

As classificações genéricas basiladas no ponto de vista enunciativo de 

Benveniste (1966) descrevem os gêneros considerando as características formais 

dos textos, levando em conta suas marcas mais recorrentes. Já as classificações de 

gênero sob o ponto de vista textual estão mais voltadas a observar a organização 

dos textos, procurando definir sua regularidade composicional, como, por exemplo a 

proposta por Jean-Michel Adam (1999) na divisão dos textos em narrativo, 

descritivo, argumentativo etc. 

Quanto ao ponto de vista comunicacional, propõe-se observar e depois 

classificar os textos de acordo com sua “natureza comunicacional” da troca verbal, 

sendo a célebre classificação proposta por Bakhtin (2003). Este tipo de classificação 

foi o que mais contribuiu para os estudos linguísticos, principalmente a pragmática, 

considerando a relevância do dialogismo no processo comunicativo que envolve os 

gêneros. A partir de então admite-se que “as relações interativas são processos 

produtivos da linguagem” (MACHADO, 2010, p. 152). Destarte, os gêneros do 

discurso não podem ser apartados da esfera do uso da linguagem verbal ou da 

comunicação cunhada na palavra; os estudiosos das ciências da linguagem não 

escapam à menção das teorias bakhtinianas em algum momento de seus trabalhos, 

já que foi Bakhtin quem introduziu o conceito de gênero, como o conhecemos hoje, 

nos estudos da enunciação. 

  

3.5.2. Gênero de Discurso em Bakhtin 

Mikhail Bakhtin foi um filósofo da linguagem cujos postulados muito 

contribuíram para os estudos linguísticos e para outras áreas das ciências humanas. 

Suas contribuições para a Linguística são consideradas singulares, pelo fato de esse 

autor não entender a língua fora de um contexto dialógico e social:   
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Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados 

ao uso da linguagem. 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais 

e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes 

desse ou daquele campo da atividade humana (Bakhtin, 2003, 

p. 261).   

De acordo com Bakhtin (2003), só é possível nos comunicarmos por meio de 

um gênero discursivo – todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem. Os gêneros do discurso são tipos relativamente 

estáveis de enunciados, determinados sócio-historicamente, já que a linguagem não 

é estanque, sendo moldada de forma a condizer com cada atividade social, e ainda 

acompanham a evolução do uso da linguagem, na medida em que esta se 

desenvolve e se complexifica num determinado campo da língua.  

Salienta-se que, de acordo com Bakhtin (2003), como os enunciados 

refletem as condições específicas e as finalidades de cada campo da atividade 

humana, eles terão um conteúdo temático, um estilo e uma construção 

composicional também específicos a cada gênero discursivo: seu conteúdo temático 

diz respeito ao assunto principal de que trata o gênero. Por exemplo, uma notícia 

jornalística televisiva que tem o propósito de informar a eleição de um presidente da 

República de algum país, por mais que haja micro e macrotemas, como a 

nacionalidade do eleito, sua trajetória política etc., o assunto, na verdade, é o 

processo eletivo. 

Quanto ao estilo, a propósito do exemplo, a notícia da eleição presidencial 

pode ser transmitida de uma maneira mais formal, menos formal, ou até de modo 

satírico, dependendo da empatia do canal televisivo em relação ao presidente eleito. 

Quanto à estrutura composicional, tomemos como um exemplo de fácil 

compreensão: a lista telefônica, cuja composição consiste do nome do assinante, do 

número do telefone e do endereço do indivíduo. 

Bakhtin (2009) não concebe a noção de gênero do discurso fora da vida 

social, de um momento histórico e de uma relação dialógica, mesmo porque ele vê o 

signo linguístico como um “signo social”, que comporta uma “ideologia”, pondo em 

relação a consciência individual e a interação social. Esse filósofo da linguagem 
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divide os gêneros em primários (simples) e secundários (complexos), não por uma 

diferença funcional, mas por sua especificidade. 

Os gêneros primários pertencem à esfera das atividades cotidianas, como o 

diálogo, a carta pessoal, o telefonema etc. Já os secundários, por sua própria 

denominação, requerem uma elaboração mais complexa na escolha do material 

linguístico, da estilística e das regras gramaticais normativas. Eles pertencem ao 

sistema cultural do indivíduo, são predominantemente escritos e fazem parte da 

esfera social científica, jurídica, publicitária, entre outras.  

Conforme Bakhtin (2003; 2009), o gênero é uma prática discursiva atrelada a 

todos os textos que circulam numa sociedade; a escolha que o sujeito faz de um 

determinado gênero é determinada pela especificidade de um dado campo da 

comunicação discursiva, porque 

A intenção discursiva do falante, com toda a sua 

individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e 

adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se em 

uma determinada forma de gênero (BAKHTIN, 2003, p. 282). 

Por serem práticas discursivas tão inseridas no dia a dia dos sujeitos, as 

formas de gênero são flexíveis, plásticas e criativas:  “os gêneros do discurso nos 

são dados quase da mesma forma que nos é dada a língua materna” (BAKHTIN, 

2003, p. 282). Assim, os gêneros discursivos tornam-se “correias” de transmissão 

entre os sujeitos, a história da sociedade e a história da linguagem.  

Por serem incontáveis as possibilidades de comunicação ligada às 

atividades humanas, da mesma forma são ilimitados os repertórios dos gêneros 

discursivos, bem como a heterogeneidade destes, tanto orais quanto escritos, pois a 

vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de certo gênero de 

discurso, explica Bakhtin (2003).  

A interação dialógica dos falantes, marcada por subjetividade e 

individualidade, é aplicada e moldada pelo gênero escolhido. Tal prática discursiva 

encontra-se tão imbuída na vida social, que o interlocutor é capaz de reconhecer um 

gênero assim que se depara com a sua construção composicional, já que os sujeitos 
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têm acesso aos primeiros conhecimentos dos gêneros da mesma forma que os da 

língua materna.  

Assim como a língua é dinâmica, os gêneros de discurso não são 

estanques, porque são moldados conforme a situação comunicacional específica, 

gerando novos gêneros pertinentes a determinados contextos históricos, o que 

acarreta uma reconstrução e uma renovação mais ou menos substancial dos 

gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 268). 

 

3.5.3. Gênero do Discurso em Maingueneau  

Os conceitos bakhtinianos sobre os gêneros de discurso contribuíram em 

muito para os estudos das ciências da linguagem, incluindo a AD. Seguindo os 

estudos de Bakhtin, Maingueneau (1997, p. 34) afirma que, para a AD, os 

enunciados não são apenas “fragmentos de língua natural desta ou daquela 

formação discursiva, mas também como amostras de um certo gênero de discurso”. 

Além disso, completa o autor, um mesmo texto é passível de se encontrar na 

interseção de múltiplos gêneros, variando conforme os lugares e as épocas. 

Maingueneau (1997, p. 35) levanta a hipótese de que, sob esse viés, a lista 

de gêneros é indeterminada, razão pela qual ele sugere que em vez de se tentar 

elaborar uma infindável lista de gêneros, é mais produtivo nos questionarmos sobre 

“a maneira de conhecer as próprias coerções genéricas”. É preferível, então, 

entender os gêneros por uma concepção institucional: não quer dizer, entretanto, 

que os aspectos formais sejam secundários, mas que é preciso articular a “maneira 

de dizer” às condições de enunciação.  

Evoluindo em sua reflexão sobre os gêneros do discurso, Maingueneau 

(2001, p. 65) afirma que toda enunciação exerce um tipo de ação sobre o mundo 

“cujo êxito implica um comportamento adequado dos destinatários, que devem 

identificar o gênero ao qual ela (enunciação) pertence”. É por isso que muitas vezes 

os gêneros são formulados, consciente ou inconscientemente, em termos de um 

contrato discursivo entre o enunciador e o coenunciador. O gênero de discurso, 

dessa forma, é caracterizado como uma atividade social de “um tipo particular que 
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se exerce em circunstâncias adaptadas, com protagonistas qualificados e de 

maneira apropriada’” (MAINGUENEAU, 2001, p. 66). 

Salienta-se que, para Maingueneau (2004), está longe de existir um 

consenso sobre a noção de gênero de discurso, pois alguns autores ainda preferem 

privilegiar uma tipologia discursiva (conversação, literatura, mídia, documentos 

administrativos etc.), com o intuito de resolver problemas de categorização genérica, 

em vez de focarem nas variantes das produções verbais.  

Abordando a amplitude genérica, Maingueneau (2004) classifica os gêneros 

em dois grandes regimes de genericidade: os gêneros conversacionais e os 

gêneros instituídos, agrupando a este último os “rotineiros”. O autor expõe que 

essa distinção não é rígida ou engessada, uma vez que ambos os regimes, em 

muitos casos, podem encontrar-se amalgamados em um mesmo evento discursivo. 

Os gêneros conversacionais caracterizam-se por não estarem fortemente 

relacionados a lugares e papéis institucionalizados ou a rotinas pré-estabelecidas. 

Apesar de a interação entre enunciador e co-enunciador ser mais notável, ainda 

assim são dispositivos de comunicação sociais e historicamente condicionados, 

como os gêneros e-mail, aula, entrevista interativa, dentre outros. 

Os gêneros instituídos, por sua vez, são os que não implicam uma 

interação imediata. Geralmente são “impostos” pelo autor e, ao contrário dos 

conversacionais, os papéis dos interactantes são previamente estabelecidos, 

mantendo-se estáveis durante o processo de comunicação, como é o caso 

editoriais, artigos científicos, romances de ficção, propagandas etc. Sua estrutura é 

estabilizada e geralmente não se modifica: trata-se de exemplos de gênero de 

discurso como dispositivos de comunicação social e historicamente condicionados. 

Maingueneau destaca ainda algumas características fundamentais inerentes 

aos gêneros do discurso, a saber: 

 São fenômenos vinculados à vida cultural e social. 

 Surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais e na 

relação com inovações tecnológicas. 

 Ordenam e estabilizam as atividades comunicativas do dia a dia. 



116 

 

 Interpretam as ações humanas em qualquer contexto discursivo. 

 Definem-se por aspectos sociocomunicativos (conteúdo, propriedades 

função, estilo e forma). 

 São formas inovadoras, embora não absolutamente novas. 

Retomando os postulados bakhtinianos, Maingueneau (2008a) ressalta que 

é impossível comunicar-se a não ser por um gênero, razão pela qual são 

indefinidamente diversificados, sendo classificados pelo analista do discurso, caso 

este queira trabalhá-los com um certo grau de precisão, de acordo com alguns 

critérios, tais como papel, finalidade, meio, organização textual, os que os define 

entre os gêneros do discurso como “dispositivos de comunicação sócio-

historicamente variáveis” (MAINGUENEAU, 2007, p. 27). 

O termo “gênero do discurso” deve ser utilizado para se referir a atividades 

como “[...] a participação de nascimento, o debate televisivo, a conversação etc. e 

não para atos de fala elementares como a promessa, a afirmativa ou o insulto” 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 10). O que importa, entretanto, é enfatizar a questão dos 

gêneros de discurso como fenômenos associados às atividades socialmente 

organizadas, como ratifica Bazerman (2009, p. 31) 

Gêneros são o que nós acreditamos que eles sejam. Isto é, são 

fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as pessoas 

podem realizar e sobre os modos como elas os realizam. 

Gêneros emergem nos processos sociais em que pessoas 

tentam compreender umas às outras suficientemente bem para 

coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a 

seus propósitos práticos. 

Maingueneau (2015, p. 120-121) expõe uma série de normas que suscitam 

expectativas ligadas ao gênero de discurso; a cada gênero são associadas “uma ou 

mais finalidades”, supondo-se que os locutores devam ser capazes de atribuir “uma 

ou mais finalidade à atividade da qual participam a fim de regularem suas 

estratégias de produção e de interpretação dos enunciados”, estratégia enunciativa, 

que é praticada de forma espontânea pelos coenunciadores.  
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Ao gênero do discurso são atribuídos os papéis dos parceiros, sendo que a 

cada um desses papéis são atribuídos direitos e deveres, bem como competências 

específicas. Há os papéis estatutários, como os do professor e de um comerciante, 

por exemplo, associados a certos comportamentos discursivos e a certos papéis 

propriamente verbais (interrogador, narrador...) e a certas atitudes durante a 

enunciação (entusiasmo, calma, benevolência...) 

Ao gênero do discurso é atribuído um lugar apropriado para seu sucesso, 

podendo este lugar ser fisicamente descritível (escola, tribunal, cemitério...) ou 

espaços de outro tipo, como no caso do rádio, da tevê, da web, por exemplo. Há 

gêneros cujos lugares são impostos (cerimônia de casamento, inscrição tumular...), 

mas há outros que não seguem à risca uma convenção (aniversário, formatura...). 

Porém, a escolha do lugar onde circulará o gênero nunca é indiferente, sobretudo 

para os discursos com forte carga simbólica. 

Ao gênero do discurso é atribuído um suporte pelo fato de um texto, e 

consequentemente o discurso, a não ser que seja oral, só poder circular tendo como 

base algum material físico ou virtual. Disso decorre que o gênero de discurso é 

indissociável de seu modo de existência material, tanto que ele próprio condiciona 

sua forma de transporte e, eventualmente, de arquivamento. 

Ao gênero de discurso é atribuída uma composição, ou seja, alguns gêneros 

de discurso se decompõem em determinado número de partes bem diferenciadas, 

que devem se suceder numa determina ordem, enquanto outros são compostos por 

um determinado número de tarefas que devem ser cumpridas no decorrer de uma 

atividade discursiva, podendo se manifestar por meio de uma grande diversidade de 

planos de texto; porém, todos possuem uma composição, cabendo aos 

coenunciadores ter a consciência mais ou menos clara sobre essas partes que 

compõem o gênero de discurso.    

Ao gênero de discurso é atribuído um uso específico de recursos 

linguísticos, já que todo enunciador tem a sua disposição um repertório mais ou 

menos extenso de variedades linguísticas, e cada gênero de discurso impõe, 

tacitamente ou não, restrições na matéria.  
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3.5.4. Tipos de Discurso em Maingueneau 

Maingueneau (2013, p. 66) faz também uma distinção entre “gênero de 

discurso” e “tipo de discurso”, afirmando que tais categorias não são correlatas, 

ainda que “muitos autores empreguem indistintamente tais termos”. Para esse autor, 

a classificação dos tipos de discurso se baseia naquilo “que se faz com o enunciado, 

qual a sua orientação comunicacional, que ora são classificadas pela função da 

linguagem, ora pela função social”, por isso mesmo torna-se tarefa difícil traçar uma 

fronteira entre essas funções.  

O autor francês (2013) lembra que a célebre classificação de Jakobson 

referente à tipologia discursiva é baseada nas funções da linguagem – referencial, 

emotiva, conativa, fática, metalinguística e poética. Existe ainda a classificação 

referente aos tipos textuais, objeto de interesse de Marcuschi (2010, p. 23): são 

muito difundidos por vertentes cognitivistas, que diferenciam “cerca de meia dúzia de 

categorias conhecidas, como: narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção”, e inúmeros gêneros textuais. 

Há, ainda, as tipologias baseadas nas “funções sociais”, que seguem o 

critério da “necessidade social”, ou seja, a função lúdica, a função de contato, a 

função religiosa. O problema é que tais funções são comuns a vários gêneros, 

havendo da mesma forma dificuldade em delimitar fronteiras, uma vez que, por 

exemplo, a “função de contato” serviria tanto para uma conversa de bar quanto para 

um manifesto de pêsamos, cartão postais, diálogo em família, entre outras. 

Maingueneau (2013) amplia essa discussão, incluindo na lista a 

classificação dos tipos de discurso segundo “o lugar institucional”, “o estatuto dos 

parceiros” e “o posicionamento de natureza ideológica”. Quanto à primeira, a 

classificação do tipo de discurso de acordo com o lugar institucional diz respeito à 

instituição à qual se destina tal discurso, assim, temos, por exemplo, os tipos de 

discurso hospitalar, escolar, empresarial, familiar, eclesiástico e correlatos que 

circulam nas instituições. 

A classificação de acordo com o estatuto dos parceiros refere-se aos papéis 

sociais dos interactantes do discurso – os discursos entre crianças e adultos, 

homens e mulheres, dos jovens, das mulheres, entre outros. Quanto à classificação 
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que leva em consideração a natureza ideológica resultará nos tipos de discurso 

socialista, católico, homofóbico etc.  

Contudo, Maingueneau (2013, p. 69) ressalta que tanto as tipologias 

comunicacionais quanto as situacionais não levam em conta os funcionamentos 

linguísticos do texto. O que importa à AD é apoiar-se nas tipologias propriamente 

discursivas, ou seja, “que não separassem, por um lado, as caracterizações ligadas 

às funções, aos tipos e aos gêneros do discurso e, por outro, as caracterizações 

enunciativas”. 

Em obra mais recente, Maingueneau (2015, p. 66) expõe que usa o termo 

“tipo de discurso para designar práticas discursivas ligadas a um mesmo setor de 

atividade, agrupamentos de gêneros estabilizados por uma mesma finalidade 

social”. Isso implica dizer que existem tipos de discurso administrativo, publicitário, 

religioso, entre outros. Contudo, pelo fato de tipos e gêneros de discurso terem uma 

relação de reciprocidade, todo tipo de discurso comporta uma rede de gêneros e 

todo gênero se reporta a um tipo de discurso. 

Maingueneau (2015) confessa, entretanto, que a noção de tipo de discurso 

ainda precisa ser refinada, pois se um panfleto é decorrente do discurso político, por 

exemplo, é preciso lembrar que esse mesmo panfleto também participa de outra 

unidade: o posicionamento do grupo que assume a responsabilidade por ele (pode 

se tratar de um panfleto anarquista, comunista, centrista, de extrema-direita etc.) 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 66), ou seja, um posicionamento que implica um campo 

discursivo, isto é, um espaço no qual se confrontam diversos posicionamentos de 

mesma natureza. 

Para resolver esse imbróglio, Maingueneau (2015, p. 118) propõe 

corresponder o “tipo de discurso” à cena englobante, a qual “resulta do recorte de 

um setor da atividade social caracterizável por uma rede de gênero de discurso”. 

Tomando a categoria de cena englobante, ainda segundo esse autor, o analista do 

discurso tem a sua disposição parâmetros para analisar como um mesmo discurso 

se comporta em diferentes contextos. Assim, o célebre enunciado “Jesus Nazareno, 

Rei dos Judeus – I.N.R.I.”, que originalmente decorre de um contexto funerário, pode 

também inserir-se num contexto bíblico, histórico, sociológico entre outros. 
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Em última instância, como o próprio Maingueneau (2015, p. 120) afirma, “é o 

pesquisador, em função de seus objetivos, que é levado a decidir em que nível vai 

situar a cena englobante pertinente”. 

 

3.5.5. O Estilo 

Além do gênero e tipo de discurso, há outra questão que incidirá sobre o 

corpus desta tese que é o “estilo”. Apesar de ser objeto de interesse da “estilística”, 

em especial da “estilística da língua” e da “estilística literária”, estudos mais recentes 

da enunciação têm procurado inserir a questão do estilo em seus temas. 

Duas questões importantes precisam ser ressaltadas. A primeira refere-se à 

enunciação como um processo que só pode ser apreendido pelo enunciador; as 

marcas impressas por ele “desnudam o processo e nos dão ‘pistas’ do estilo do 

autor, de sua época, ou seja, apresentam tanto os traços de uma utilização 

individual da língua, como outros próprios de um contexto histórico social” 

(MICHELETTI, 2012, p. 9). A segunda diz respeito ao fato de os estudos estilísticos 

terem por objeto a “forma”, embora se apresentem numa divisão que distingue o 

“som”, a “frase” e o “léxico”; a este estudo interessa particularmente o léxico.  

Ao longo do século XX, foi constatada, nos estudos sobre o discurso, uma 

preocupação com o sujeito e com o processo de constituição deste no e pelo 

discurso. Para tanto, nos detivemos nos aspectos sócio-históricos e individuais, por 

acreditar serem estes os responsáveis “[...] pela construção de um sentido e, quando 

marcados pela reiteração, podem identificar estilos” (MICHELETTI, 2012, p. 10).  

Num quadro teórico da estilística, a área literária é a que se dedica ao estilo; 

todavia, nos dias atuais, há também uma preocupação com a estilística discursiva, 

da qual se podem depreender os mecanismos de sentido, levando em consideração 

as várias esferas do discurso e do papel dos enunciadores na construção do 

sentido.  

É oportuno acrescentar que a observação das escolhas lexicais, principais 

responsáveis pela constituição do estilo, em determinados gêneros de discurso, 

pode levar à caracterização do uso linguístico de “um dado grupo social, ser 

adequada às condições de produção do enunciado e atender às finalidades de um 
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determinado universo discursivo” (MICHELETTI, 2012, p. 11), permitindo afirmar que 

determinadas escolhas linguísticas são limitadas a certas circunstâncias 

enunciativas, às quais alguns padrões pré-estabelecidos de discurso são exigidos 

pela sociedade. 

Viver em sociedade requer escolhas diárias de modelos discursivos 

internalizados, posto que às vezes nem escolha temos. Por exemplo, a escolha de 

um léxico em detrimento de outro quando da construção de um discurso irá 

depender da prática social à qual esse discurso estará engajado. Destarte, segundo 

Cardoso e Ignez (2010, p. 19), 

[...] o rol das palavras que compõem o vocabulário de cada 

indivíduo está diretamente associado à sua experiência 

acumulada e às práticas sociais e culturais adquiridas. 

Delimitam, portanto, as escolhas lexicais o momento histórico, 

o lugar, a idade, o sexo, a profissão, o grau de instrução, o 

status socioeconômico e outros fatores.  

Assim como na retaguarda de todo ato de comunicação há a intenção de 

agir sobre o outro, sobre o co-enunciador, o enunciador, ao utilizar o material 

linguístico selecionado, faz uma escolha que varia com os gêneros de discurso, os 

quais, “não podem ser considerados como fôrmas que se encontram à disposição do 

locutor a fim de que este molde seu enunciado nessas fôrmas” (MAINGUENEAU, 

2013, p. 72). 

Para Maingueneau (2013), os gêneros de discurso são atividades sociais 

submetidas a várias condições de êxito, tais como uma finalidade reconhecida, 

parceiros, lugar e momento legitimados, suporte material, organização textual e 

recursos linguísticos específicos. A relação do gênero com o emprego da língua 

revela certas recorrências ou expressões típicas que determinam o estilo. Significa 

dizer que a escolha de um gênero de discurso, além de respeitar os usos que lhe 

são próprios, deixa nele impressa a marca da subjetividade, denunciada, além de 

outros fatores, pelo estilo, que depende tanto de aspectos coletivos quanto de 

individuais. 

Entretanto, há gêneros cujo estilo individual é nulo, como o catálogo 

telefônico, a bula de remédio, o atestado médico, enquanto em outros, como o 
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anúncio publicitário, a propaganda, a charge etc., as marcas de individualidade 

ancoradas no estilo são abundantes.  

Outro ponto a ressaltar é a escolha lexical que proporciona ao co-enunciador 

do discurso subsídios para a depreensão dos efeitos de sentido, uma vez que 

categorias lexicais têm sua expressividade relacionada às associações que evocam 

e, consequentemente, aos efeitos de sentido que criam, pois as palavras despertam 

em nossa mente representações de seres, ações, qualidades etc., por terem 

significação extralinguística. Palavras como amor, ódio, medo e seus derivados 

remetem à emoção e ao sentimento. Por outro lado, há as construções lexicais que 

remetem a metáforas, como “o anjo carregou papai”, que metaforicamente equivale 

a “meu pai faleceu”. 

Em suma, alguns gêneros de discurso apresentam um estilo mais 

padronizado, mais engessado, enquanto outros têm um estilo mais variado; porém, 

todos possuem marcas singulares cujo objetivo é um determinado grau de 

individualização, além de subsidiar os co-enunciadores a depreender efeitos de 

sentido do discurso. 

 

3.5.6. Formação Discursiva 

No quadro da AD, o conceito de Formação Discursiva (FD) foi introduzido 

por Michel Foucault, em sua obra “A arqueologia do saber” (1969), e reformulado por 

Pêcheux (Haroche, Henry e Pêcheux, 1971); justamente em função dessa dupla 

origem, sua concepção tem grande instabilidade. Foucault referia-se às “teorias”, à 

“ideologia” e às “ciências” como um conjunto de enunciados que podem ser 

associados a um mesmo sistema de regras historicamente determinadas 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008). Portanto, as FDs seriam esses conjuntos 

de enunciados que circulam por aquelas instâncias:  

No caso em que se puder descrever entre um certo número de 

enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em 

que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as 

escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma 

ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
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transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma 

formação discursiva (FOUCAULT, 2007, p. 43). 

Pêcheux tomou esse termo emprestado de Foucault e o introduziu na AD, 

reformulando-o com vistas a se adequar à sua teoria de “formação social” e 

“formação ideológica”. No quadro teórico do marxismo althusseriano, Pêcheux 

propôs que toda “formação social” que pudesse ser caracterizada por certa relação 

entre as classes sociais, implicaria a existência de “posições políticas e ideológicas”, 

as quais “não são feitas de indivíduos, mas que se organizam em formações que 

mantêm entre si relações de antagonismo, de aliança ou de dominação” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 241).    

Estava assim formulada a FD sob a concepção de Pêcheux (2009, p. 147):  

Chamaremos de formação discursiva aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada 

numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de 

classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a 

forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma 

exposição, de um programa etc.).  

Essa concepção tem forte influência sobre a semântica, pois “as mesmas 

palavras mudam de sentido ao passar de uma mesma formação discursiva a outra” 

(PÊCHEUX, 2009, p. 240). É nas FDs que se opera o “assujeitamento”, a 

“interpelação” do sujeito como sujeito ideológico. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de a FD ser inseparável do 

interdiscurso, lugar em que são constituídos os objetos e a coerência dos 

enunciados oriundos de uma FD. Pêcheux (2009, p. 149) propõe chamar 

interdiscurso a esse “todo complexo com dominante” das formações discursivas, 

esclarecendo que também ele é submetido à lei de desigualdade-contradição-

subordinação que “caracteriza o complexo das formações ideológicas”. 

De acordo com Maingueneau (2015, p. 81), tanto a noção foucaultiana de 

FD quanto a pêcheuxtiana, são concebidas “[...] como um sistema de restrições 

invisíveis, transversal às unidades tópicas”. Contudo, após a “desconstrução” dos 

“Aparelhos Ideológicos de Estado”, a partir dos anos 1980, a noção de FD passou a 
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ser utilizada para designar qualquer agrupamento de textos que não correspondem 

a nenhuma categorização reconhecida. 

Em seu quadro epistemológico, Maingueneau (2008b) se abstém de formar 

um conceito rígido sobre FD, preferindo os “limites” dessa noção, proporcionando  

uma reorganização das relações entre tipo de discurso, gêneros de discurso e 

campos discursivos, oferecendo como saída considerar que há dois tipos de 

unidades de discurso: as tópicas e as não tópicas. As primeiras são regidas pelas 

instituições às quais os discursos estão relacionados, enquanto as segundas são 

ligadas a lugares institucionais definidos.  

Proporcionando um outro caminho à noção de “posição” pêcheuxtiana, 

Maingueneau (2008b, p. 14) propõe um “posicionamento”, a fim de não confundir as 

duas noções: “a noção de “posição” não é a de posicionamento. [...] O 

posicionamento define no interior de um campo discursivo, enquanto a ‘posição’ da 

qual fala Pêcheux, é inscrita no espaço de luta de classes”. Já, as unidades que 

Haroche, Henry e Pêcheux (1971) denominavam de FD, Maingueneau (2008b) as 

trata por “posicionamento” no interior de um campo discursivo e institucional (uma 

unidade tópica territorial); por outro lado, para ele, “formação discursiva” (unidade 

não tópica) é uma categoria voltada a caracterizar corpora, conceito que não se 

referem a uma instituição.   

No entanto, Maingueneau (2008b) parece “voltar atrás” em sua proposição 

de um novo conceito para “posicionamento”:  

Essa noção de posicionamento (doutrina, escola, teoria, 

partido, tendência etc.) é demasiado pobre; ela implica apenas 

que os enunciados são relacionados a diversas identidades 

enunciativas que se delimitam umas as outras. Eis um tema 

recorrente na análise do discurso na França: a unidade de 

análise pertinente não e o discurso em si mesmo, mas o 

sistema de referência aos outros discursos através do que ele 

se constitui e se mantém (MAINGUENEAU, 2008b, 43). 

As unidades tópicas, aquelas que são umbilicalmente atreladas às 

instituições, dividem-se em unidades territoriais e unidades transversas. As primeiras 

correspondem aos espaços já “pré-delimitados” pelas práticas verbais; 
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correlacionam-se aos tipos de discurso e aos gêneros de discurso. Por unidades 

transversas, Maingueneau (2008b) designa aquelas que atravessam textos de 

múltiplos gêneros de discurso, a que ele denomina “registros”, os quais são 

definidos a partir de critérios linguísticos, funcionais e comunicacionais. 

As unidades não tópicas são construídas pelos pesquisadores 

independentemente de fronteiras preestabelecidas, característica que as distingue 

das unidades “territoriais”. Por outro lado, as unidades não tópicas agrupam 

enunciados profundamente inscritos na história, o que as distingue das unidades 

“transversas”, daí uma das primeiras unidades não tópicas ressaltadas por 

Maingueneau (2008b) serem as formações discursivas. 

 

3.5.7. Os percursos 

Segundo Maingueneau (2007), na AD é usual a construção do corpus de 

pesquisa de diversas ordens: lexical, proposicional, fragmentos de texto, entre 

outras, todas extraídas do interdiscurso, cuja pretensão é desestruturar as unidades 

discursivas, a fim de definir percursos não esperados. “A interpretação apoia-se, 

assim, sob a atualização de relações insuspeitas no interior do interdiscurso” 

(MAINGUENEAU, 2007, p. 33). 

Outros percursos encetados pelos analistas são os do “tipo formal”, que 

implicam a composição da metáfora, a forma do discurso, o tipo de derivação etc.. 

Pode-se igualmente levar em conta os percursos fundados sobre materiais lexicais 

ou textuais, a fim de explorar uma dispersão, uma circulação e não apenas 

relacionar uma sequência verbal a uma fonte enunciativa. O que importa é que todos 

esses percursos levam o pesquisador a desvelar as relações de redes invisíveis 

particularmente propícias às interpretações mais fortes, tomando-se o cuidado para 

não se enveredar pelo “delírio interpretativo”. 

 

3.5.8. Gêneros de Discurso Epitáfio  

Os gêneros de discurso epitáfio, de acordo com a classificação proposta por 

Maingueneau (2004; 2008b), pertencem à lista dos gêneros instituídos, pois não 
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implicam uma interação imediata, e os papéis dos sujeitos estão previamente 

estabelecidos. Além disso, são dispositivos de comunicação sócio-historicamente 

condicionados por sua natureza histórica e social, que é a homenagear a memória 

dos mortos, confirmar a ideia de morte como passagem à “Eternidade” e eternizar a 

memória do falecido na memória social por meio de uma biografia de suas condutas 

exemplares, prática que se prolonga por muitos anos e está inserida na grande 

maioria das sociedades, principalmente as cristãs.  

As práticas sociais de homenagear os mortos com discursos que promovem 

a crença numa vida póstuma,  cuja passagem só é possível se o sepultado, em vida, 

teve uma conduta social de acordo com os preceitos religiosos do bom cristão, estão 

ligadas a um tipo de discurso pertencente a um lugar institucional, à Igreja, que 

instituiu as práticas fúnebres, como prantear o morto e sepultá-lo e convencionou 

quais atitudes virtuosas e exemplares a serem seguidas. Por isso,  que se constata 

também um número considerável do gênero epitáfio cujo discurso biografa a vida do 

morto, ressaltando sua conduta didática, ingresso exigido como entrada na 

“Eternidade” ou no “Reino do Céu”. 

Observando o tipo de discurso segundo o posicionamento de natureza 

ideológica, pode-se afirmar que a grande maioria dos discursos concernentes aos 

epitáfios, principalmente os que compõem o corpus desta tese, são ideologicamente 

caracterizados como um tipo de discurso da Igreja cristã, em maior número a 

Católica, uma vez que nosso estudo restringe-se a um cemitério cristão, o que 

poderia ser diferente caso fossem analisados epitáfios recolhidos de cemitérios 

mulçumanos ou judaicos, por exemplo. 

No que concerne ao estilo, os gêneros de discurso epitáfio cristãos seguem 

um modelo padronizado, com raríssimas exceções, pelo fato de seu código 

linguageiro estar limitado às circunstâncias enunciativas de um ritual mortuário, que 

é o discurso da morte, e pelo fato de respeitar o contexto ideológico no qual se 

insere o cemitério cristão. Assim, esses discursos devem seguir alguns padrões 

sócio-historicamente preestabelecidos para poderem circular naquele espaço. 

Pelo fato de nossa pesquisa incidir sobre os discursos dos epitáfios a partir 

do século XIX aos dias atuais, imperativo se faz algumas considerações a respeito 

desse gênero vinculado nessa época. Motta (2009) nos conta que o modelo de 
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enterramento da família burguesa teve seu apogeu durante a segunda metade do 

século XIX, por meio da panteonização16 de seus membros. Túmulos e jazigos 

suntuosos foram construídos para abrigar todos os membros da família. 

Assim, as inscrições tumulares, a nosso ver pseudo-gêneros de discurso 

epitáfio, seguiam esse modelo vinculado a um imóvel tumular preparado para 

receber toda uma família; compunham-se pelos nomes de todos os membros aí 

sepultados, com as respectivas datas de nascimento e morte, legitimando a união 

familiar, mesmo após a morte.  

No final do século XIX, simultaneamente aos túmulos familiares, nota-se 

uma tentativa de individualização, estabelecendo uma transição entre os túmulos de 

família e túmulos individuais: surgem as sepulturas em que são enterrados somente 

os esposos – os primeiros túmulos desvinculados de genealogias familiares.  

Já na primeira metade do século XX, as famílias trocam os jazigos 

suntuosos por sepulturas de menor porte e mais modestas, surgindo, desse modo, 

um dado novo e fundamental: as camadas médias das sociedades começam 

também ter acessibilidade a esse espaço da morte, expressando o desejo de se 

individualizar, sem a preocupação exclusiva em reafirmar o pacto de fidelidade 

familiar (MOTTA, 2009). Diante desse novo contexto, o gênero de discurso epitáfio 

passa a por em segundo plano as estatutárias luxuosas. A partir então da segunda 

metade do século XX, surgem os gêneros de discurso epitáfios de maior extensão, 

compostos por discursos laudatórios, pedidos de intervenção a Deus pelo falecido, 

recortes bíblicos, trechos de música ou poemas, entre outros, convivendo ao lado 

dos oitocentistas,  

Tendo em vista que o cemitério é um espaço condicionado a determinados 

padrões sócio-historicamente constituídos, considera-se desairoso dizer que o 

falecido possa ter sido uma pessoa de má índole, desonesta, bem como um pai ou 

uma mãe de família irresponsável. Enfim, torna-se interdito qualquer discurso que 

possa denegrir a imagem do sepultado; por isso, muitas vezes, a verdade deve ser 

omitida, a fim de se condicionar os discursos dos epitáfios ao espaço da morte, o 

qual baliza os dispositivos de comunicação.   

                                                                 
16

 Adjetivo ligado a “edifício consagrado à memória de homens ilustres e onde se guardam as suas 

cinzas”.  
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Ao promover uma boa imagem da pessoa falecida, o discurso do epitáfio 

comporta um estilo de biografismo cujo propósito é exaltar as virtudes e a 

personalidade do morto. Constatam-se numerosos itens lexicais que remetem a 

sentimentos positivos, como amor, bondade, saudade, esperança, entre outros. 

Palavras que remetem a emoções negativas são evitadas, tais como medo, ódio, 

decepção, desonestidade, por não condizerem com a imagem do bom cristão.  

Em se tratando das unidades propostas por Maingueneau (2008b; 2014), os 

discursos dos epitáfios são organizados por unidades tópicas, pelo fato de serem 

regidos por uma instituição, a Igreja, que possui regras pré-estabelecidas para as 

atividades enunciativas em seu espaço. Por essa unidade tópica, entretanto, 

perpassam unidades territoriais, como os gêneros e o tipo de discurso, e unidades 

transversas, como os registros linguísticos. 

De forma geral, um quadro cênico composto por uma cena englobante 

correlata aos tipos de discurso escatológico, memorativo e promocional e uma cena 

genérica tipificam o gênero do discurso epitáfio. As cenografias são bem variadas, 

como as que engendram discursos de exaltação de uma vida eterna póstuma e de 

promoção da imagem positiva do morto. Observam-se também cenografias que 

evocam um diálogo do vivo com o morto e do morto com o vivo, uma vez que no 

plano da enunciação tudo é possível. Existem ainda cenografias correlatas a 

discursos bíblicos, trechos de poemas de autores famosos, além de recortes de 

música.  

A categoria “cenografia” está intrinsicamente atrelada ao gênero de discurso, 

sendo, portanto, uma categoria de análise profícua a esta tese, já que neste estudo 

tratamos dos gêneros de discurso epitáfio. Diante disso, tal categoria será melhor 

explorada no item seguinte e, consequentemente, em nossas análises. 
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3.6. CENAS DE TEATRO 

 

Com o advento da pragmática, principalmente a partir dos atos de fala, a 

dimensão discursiva passou a ser vista como um jogo ou teatro, modelos 

emprestados do Direito. A linguagem passou a ser considerada uma forma de ação 

sobre o outro, sendo cada ato de fala inseparável de uma instituição. Atesta isso a 

noção de contrato, a qual “pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo 

corpo de práticas sociais sejam capazes de entrar em acordo a propósito das 

representações de linguagem” (MAINGUENEAU, 1997, p. 30). 

A pragmática entende que, quando se fala, adota-se um comportamento 

intencional regido por regras, como num jogo. Numa perspectiva dos modelos do 

teatro, a sociedade seria uma representação, e cada indivíduo que a constitui teria 

um papel a ser encenado, modelo que se estende a um “contexto semiótico”, 

“encenação”, “cenografia”. 

A concepção pragmática não considera a língua apenas como um 

instrumento para transmitir informações, pois coloca em primeiro lugar o caráter 

interativo da atividade linguageira, levando em conta, o conjunto da situação de 

enunciação. De maneira análoga a metáfora teatral é onipresente na AD, desde sua 

origem. Assim, a noção de “cena” é constantemente utilizada para se referir à 

maneira pela qual o discurso constrói uma representação de sua própria situação de 

comunicação.  

 

3.6.1. Cenas de Enunciação 

Maingueneau (2008b) afirma que o locutor de um gênero de discurso 

cotidiano está inserido num quadro preestabelecido que sua enunciação não pode 

modificar. Quando se trata de discursos constituintes, fontes da mais alta autoridade, 

o locutor deve lançar mão de uma competência discursiva que possa construir e 

reconstruir o quadro desse dizer por meio de dispositivos pelos quais o discurso 

possa encenar seu próprio processo de comunicação: “uma encenação inseparável 

do universo de sentido que o texto procura impor” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 51). 
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A situação de enunciação não é um quadro empírico, pois é construída 

como uma cenografia por meio da enunciação, entendendo   

[...] “–grafia” como um processo de inscrição legitimante que 

traça um círculo: o discurso implica um enunciador e um 

coenunciador, um lugar e um momento da enunciação que 

valida a própria instância que permite sua existência. [...]. Na 

verdade, é preciso concebê-la ao mesmo tempo como quadro 

e como processo. [...]. O conteúdo [então] aparece como 

inseparável da cenografia que lhe dá suporte 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 51). 

A “cena de enunciação”, ou “quadro cênico”, requer três “cenas de fala”: a 

cena englobante, a cena genérica e a cenografia (Maingueneau, 1997; 2006; 2008b; 

2013). Todo discurso é encenado, e serão as cenas de enunciação as responsáveis 

por compor esse quadro. Da mesma forma, os sujeitos da enunciação – enunciador 

e co-enunciador – são os responsáveis pela encenação do discurso quando do 

processo de comunicação. 

A cena englobante corresponde ao que se costuma entender por tipo do 

discurso, o qual, por sua vez, irá manifestar-se num campo discursivo. Equivale aos 

bastidores das cenas de enunciação, já que, por meio dela, se observa, grosso 

modo, os papéis dos coenunciadores e os gêneros de discurso.  

Por meio do reconhecimento de uma cena englobante por parte dos 

coenunciadores é possível identificar um tipo de discurso. No entanto, a cena 

englobante oferece ao analista do discurso apenas uma “porta de entrada” para a 

cena genérica, na qual elementos mais concretos para uma análise são mais 

profícuos, o que pode ser confirmado pelas palavras de Maingueneau (2015, p. 

120): “Evocamos por primeiro a cena englobante, mas, para os usuários do discurso, 

a realidade tangível, imediata, são os gêneros de discurso. As cenas genéricas 

funcionam como normas que suscitam expectativas”. 

É por meio dos gêneros de discurso que se instaura a cena genérica, a qual 

funciona como norma que suscita expectativas, ou seja, 
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[...] as condições de enunciação ligadas a cada gênero 

correspondem a um certo número de expectativas do público e 

de antecipações possíveis dessas expectativas pelo autor. Elas 

são facilmente formuladas em termos de circunstâncias de 

enunciação legítimas (MAINGUENEAU, 2014, p. 251). 

 

 É na cena genérica que se instauram a finalidade, os parceiros e seus 

papéis, o lugar e o momento apropriados, a temporalidade, a composição e os usos 

linguísticos do gênero de discurso, princípios importantes.  

A cena englobante e a cena genérica definem o quadro cênico do discurso 

(tipo e gênero do discurso), o responsável por definir o “espaço” no interior do qual o 

enunciado irá adquirir sentido. Todavia não é diretamente com o quadro cênico que 

o “leitor” (co-enunciador) irá se confrontar, mas com uma cenografia oriunda desse 

quadro, sendo ela a responsável pela legitimação da enunciação, porque “enunciar 

[...] é construir sobre essa base uma encenação: uma cenografia” (MAINGUENEAU, 

2015, p. 122). 

 

3.6.2. Cenografia 

A noção de cenografia, segundo Maingueneau (2014, p. 253), “[...] adiciona 

ao caráter de ‘cena’ a dimensão de ‘grafia’”, ressalvando-se que essa “-grafia” não é 

correlata à oposição empírica entre “suporte oral’ e “suporte gráfico”, mas sim a um 

processo fundador do discurso, a uma inscrição legitimadora de um texto. A 

cenografia é ao mesmo tempo um quadro e um processo, a origem do discurso e 

aquilo que engendra esse mesmo discurso. 

 De acordo com esse autor, a cenografia é basilada pela ideia de que o 

enunciador organiza uma situação a partir da qual pretende enunciar, isso porque 

todo discurso “pretende convencer instituindo a cena de enunciação que o legitima” 

(MAINGENEAU, 2008b). A escolha de uma cenografia não é aleatória, o discurso 

desenvolvido a partir dela pretende convencer instituindo a cena de enunciação que 

a legitima. A cenografia é imposta desde o início, devendo ser legitimada por meio 

do discurso que a engendra. 
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Importante ressaltar que não se deve entender a cenografia como um 

simples “cenário”, uma vez que ela legitima um enunciado, que, por sua vez deve, 

legitimá-la, ou seja, esse enunciado deve convencer o co-enunciador de que a 

cenografia pela qual ele se mostra é precisamente a cenografia requerida para 

enunciar em consonância com um ou outro gênero de discurso.  

A cenografia requer em seu processo um enunciador, um co-enunciador, um 

ethos discursivo, um código linguageiro, um lugar (topografia) e um momento 

(cronografia) de enunciação, elementos que irão legitimar a cenografia à medida que 

forem emergindo do discurso como os mais apropriados à situação de enunciação.   

Maingueneau (2014) atesta que também é possível observar em algumas 

cenografias uma “cronografia” e uma “topografia”, termos emprestados da análise 

literária. O primeiro deriva de duas palavras gregas khrónos (tempo) e graphê 

(escrita). Surge, assim, a “grafia do tempo”, ou melhor, “a descrição do tempo”, que 

na retórica antiga consistia em “descrever as circunstâncias do tempo refletido nas 

coisas da natureza” (MOISÉS, 2004, p. 118).  

De nossa parte, usaremos o termo “cronografia” não nos termos aristotélicos 

para descrever a progressão do tempo nas coisas da natureza, mas sim para fazer 

referência a uma “progressão enunciativa” que vier a emergir do discurso, quando 

acharmos que isso convém às análises.  

Já topografia deriva da palavra grega tópos (espaço, lugar) e graphê, 

(escrita). Nas narrativas da Retórica, topografia referia-se à “paisagem natural, a 

uma localidade, urbana ou rural”. No entanto, ao procedermos às análises, quando 

acharmos oportuno e conveniente, usaremos o termo “topografia” correlato a um 

“lugar espacial enunciativo”, e não de forma empírica, como, por exemplo, nos 

referindo a uma cidade, estado ou país, embora, às vezes, eles possam ser 

confundidos. Mesmo que haja certa redundância (lugar espacial), preferimos esse 

termo para não haver equívoco quanto ao lugar de onde o sujeito fala, seu 

posicionamento. 

Importa ressaltar a existência de uma estreita ligação entre a cenografia e a 

cena genérica, ou seja, dependendo da finalidade do gênero de discurso, a 

cenografia pode variar, e muito, como a cenografia publicitária, por exemplo. Há 
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ainda gêneros cuja cenografia é estanque, como por exemplo, um memorando 

empresarial.  

Maingueneau (2008b, p. 119) admite que os gêneros podem ser distribuídos 

em dois grandes polos: por um lado os gêneros, pouco numerosos, que se limitam à 

sua cena genérica, que não suscitam cenografias – como o catálogo telefônico, as 

receitas médicas etc.; por outro lado, há aqueles que, por natureza, exigem a 

escolha de uma cenografia: é o caso dos gêneros publicitários, literários, filosóficos, 

teológicos, entre muitos outros. 

Tal variação de cenografia está intrinsicamente atrelada à finalidade dos 

gêneros de discurso; disso decorre que, para uma cenografia fazer sentido, é 

preciso que ela esteja em harmonia não apenas com os próprios conteúdos que 

sustenta, mas também com a conjuntura na qual intervém.   

Após a explanação das categorias de gênero de discurso, interdiscurso e 

cenografia, passamos a dissertar sobre a instância subjetiva com a qual o co-

enunciador de fato interage e pela qual é possível de construir uma imagem 

discursiva do enunciador: o ethos discursivo. 

 

 

3.7. ETHOS DISCURSIVO 

 

A categoria ethos discursivo proposta por Maingueneau remonta ao início 

dos anos de 1980; mas, somente em 1984, nos estudos francófanos da AD, 

começou-se a explorar o ethos em termos pragmáticos e discursivos, incluindo 

Ducrot, que integrou o ethos a uma conceituação pragmática. 

A propósito dessa discussão, impõe-se a origem do termo na retórica 

aristotélica. Os filósofos da Retórica definiam o ethos como “traços de caráter que o 

orador deve mostrar ao auditório (pouco importando sua sinceridade) para causar 

boa impressão” (AMOSSY, 2008, p. 10). Portanto, os antigos compreendiam o ethos 

como a construção de uma imagem de si com o intuito de garantir uma boa imagem 

ao seu “auditório”. 
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Essa noção de ethos retórico foi reformulada inicialmente por Ducrot (1987, 

p. 192-193), que a concebe sob uma perspectiva pragmática: 

O autor coloca em cena personagens que [...] exercem uma 

ação lingüística e extralingüística, ação que não é assumida 

pelo próprio autor. [...] como o enunciador não é responsável 

pelo material lingüístico utilizado, que é atribuído ao locutor, do 

mesmo modo não se vê atribuída à personagem de teatro a 

materialidade do texto escrito pelo autor e dito pelos atores 

(DUCROT, 1987, p. 192-193). 

Esse interesse pelos estudos de um ethos discursivo, segundo Maingueneau 

(2008b), deve-se à proliferação das mídias publicitárias e audiovisuais. Assim, a 

noção de ethos discursivo desenvolveu-se em articulação às Cenas de Enunciação. 

Se cada tipo de discurso articula-se por um quadro cênico, pressupõe-se que o 

enunciador possua um “papel” preestabelecido, que se desenvolve através de uma 

cenografia. Desse modo, o ethos discursivo está intimamente ligado ao ato de 

enunciação. 

O ethos discursivo agora se corporifica no texto por meio de uma voz 

(tonalidade) que permite ao coenunciador atribuir ao discurso uma cenografia 

própria que se distingue de outros discursos semelhantes, mesmo que possuam um 

quadro cênico idêntico. Nesse caso, 

[...] o texto escrito possui, mesmo quando o denega, um tom 

que dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor 

construir uma representação do corpo do enunciador (e não, 

evidentemente, do corpo do autor efetivo (MAINGUENEAU, 

2011, p. 98). 

Todo discurso, mesmo o escrito, tem multiplicidade de tons associados a um 

“fiador”, que é construído pelo coenunciador de acordo com indícios presentes na 

enunciação. Equivale a dizer que, pelo fato de o discurso ser enunciado por um 

sujeito, no caso enunciativo, a instância subjetiva requer um “fiador” que dará ao 

discurso uma “voz”, associada a um “corpo enunciante” historicamente especificado. 

“Não se trata de fazer um texto mudo falar, mas de circunscrever as particularidades 

da voz que sua semântica impõe” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 91). 
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Essa voz tem “tom”, ao qual devem ser associados um “caráter” e uma 

“corporalidade”. Por caráter entende-se um conjunto de traços psicológicos (jovial, 

sincero, simpático...) que o coenunciador atribui ao enunciador; e por corporalidade 

compreende-se a representação do corpo do enunciador, que por ser discursivo, 

está condicionado a uma formação discursiva. Vale ainda ressaltar que “‘caráter’ e 

‘corporalidade’ são inseparáveis, apóiam-se em estereótipos valorizados ou 

desvalorizados na coletividade, em que se produz a enunciação” (MAINGUENEAU, 

1998, p. 60).  

Outra questão desta abordagem é a da “incorporação”. De acordo com 

Maingueneau (2008c, p. 18), designa a “maneira como o intérprete – audiência ou 

leitor – se apropria desse ethos”, numa ação, ou incorporação, que se operam em 

três níveis indissociáveis: 

 a enunciação leva o co-enunciador a conferir um ethos ao seu fiador, ele 

lhe dá corpo; 

 o co-enunciador incorpora, assimila, desse modo, um conjunto de 

esquemas que definem para um dado sujeito, pela maneira de controlar seu 

corpo, de habitá-lo, uma forma específica de se inscrever no mundo; 

 essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo, 

o da comunidade imaginária dos que comungam na adesão a um mesmo 

discurso. 

Importante sublinhar que o ethos de um discurso é resultante da interação 

de dois outros aspectos que lhe são inerentes: ethos mostrado e ethos dito. Por 

ethos dito entende-se o que de fato o enunciador quis informar sobre si mesmo, 

como, por exemplo, informações de ordem social (residência, estado civil, 

profissão...) ou de ordem psicológica (“sou paciente”, “adoro solidão”...) 

(MAINGUENEAU, 1998). 

Em resumo, o ethos não é uma “imagem” do locutor dissociada da fala, ao 

contrário é uma noção enunciativa constituída por meio do discurso. Salienta-se que 

o ethos é um processo fundamentalmente interativo, sobretudo de influência do 

enunciador sobre o Outro. Esse princípio resulta num hibridismo socialmente 
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discursivo, por não poder ser apreendido fora de um contexto comunicativo, 

integrando, assim, uma conjuntura sócio-histórica determinada. 

Após termos traçado os percursos teóricos da AD, os princípios de análise, 

as contribuições de Maingueneau e as categorias de análise que serão utilizadas 

nas análises, passamos a elas. 
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CAPÍTULO IV 

ATITUDES PERANTE A MORTE E O MORTO 

 

 

4. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, procederemos às análises do corpus por meio das categorias 

elegidas, tratando os discursos dos epitáfios sob duas perspectivas: a escatológica, 

cuja função, no nosso entendimento, é a de auxiliar o homem a ingressar na vida 

póstuma, e a biográfica, que permite, por meio da descrição dos feitos e virtudes do 

falecido, a eternização de sua imagem positiva na memória social. 

Nosso interesse pelo gênero de discurso epitáfio é examinar uma prática 

discursiva universal, construída sócio-historicamente, ligada à ritualística da morte 

como forma de homenagear os mortos, enaltecendo sua memória. Essa prática 

social encontra-se em atividade nos cemitérios do mundo inteiro. Assim, é preciso 

conhecer as condições sócio-históricas de sua produção, a fim de compreender sua 

forma de diálogo. 

Lembramos, então, que Ariès (1989) esclarece que os epitáfios já eram 

observados nos túmulos romanos dos primeiros séculos da era cristã, nos quais 

constavam o nome, o estado civil, a profissão e as datas de nascimento e morte do 

sepultado. Passaram por uma minimização nos séculos XII e XIII, chegando ao 

século XIV com um modelo composto por uma parte mais antiga (à moda romana) e 

uma que se compunha de uma oração a Deus pela alma do falecido. 

Ainda no século XIV, surgiram os epitáfios pelos quais o morto se dirigia ao 

passante pelo cemitério, interpelando-o para pedir uma prece em favor de sua alma. 

Importa, ainda, lembrar que a esse passante, além do pedido de oração, deviam-se 

algumas explicações a respeito do morto; daí surgirem os epitáfios biográficos, 

compostos por uma ligeira biografia do falecido. 

No século XV, as sepulturas passaram a ter caráter familiar, sendo nelas 

sepultadas todos os membros de uma mesma família, tornando-se um imóvel a ser 
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passado de geração a geração – surgem os jazigos perpétuos. A partir do século 

XVII, todos os elementos epigráficos estão reunidos, como os conhecemos hoje: 

nome, data de nascimento e falecimento do finado, uma prece piedosa por sua alma 

e/ou uma biografia de suas virtudes e feitos em vida. Obviamente, nem todos os 

epitáfios comportam tais elementos e alguns deles fogem a essa regra. Em vista do 

que antecede, os discursos dos epitáfios direcionam os valores da espiritualidade e 

a própria conduta humana, além de provocarem alterações no pensamento do 

homem perante a morte. 

As análises dos discursos dos epitáfios operacionalizarão as categorias: 

cenas de enunciação, mais precisamente a cenografia, que se eleva num primeiro 

plano em detrimento das cenas englobante e genérica; o interdiscurso, pelo qual 

perpassam diferentes formações discursivas, que instauram campos discursivos 

diversos; e, por fim, mas não menos importante, a imagem discursiva que o co-

enunciador constrói do enunciador – o ethos discursivo.  

Os nomes dos sepultados foram trocados por outros fictícios, a fim de 

preservar-lhes o direito de imagem garantido pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. Imperativo ressaltar que as análises que seguem não têm a intenção de 

difamar a imagens dos falecidos, mas observar, dentro da linha de estudo desta 

tese, o funcionamento dos discursos dos epitáfios.  
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4.1. AS ANÁLISES 

 

EPITÁFIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Esse epitáfio está contido numa lápide tumular cuja sepultura, inferimos, é 

individual, pelo fato de não constarem outros nomes nela gravados. O túmulo é 

simples e caracterizado como oitocentista. Não sabemos a ligação de parentesco ou 

amigável do autor com o finado, já que não tivemos contato direto com os familiares 

do morto. Constam também nessa lápide o nome da adolescente falecida, que por 

nós foi alterado a fim de preservar sua imagem, a data de sua morte e uma inscrição 

tumular, a qual está transcrita abaixo.  

 

Uma cenografia de memoração 

Retomando o que já foi explanado neste estudo a respeito da cena de 

enunciação, vale lembrar que todo discurso é encenado por um quadro cênico, que 

dele fazem parte uma cena englobante, correlata a um tipo de discurso, e uma cena 

genérica equivalente ao gênero de discurso. 

Pondo, então, em análise esse epitáfio, afirmamos que a cena englobante se 

constitui pelo tipo de discurso teológico, já que nela há um recorte bíblico, e por uma 

cena genérica, porta de entrada da cena de enunciação, referente ao gênero de 

discurso epitáfio, por se tratar de uma inscrição lapidar. Entretanto, é efetivamente 

com a cenografia que o co-enunciador tem maior contato, pois ela leva para o 

 
LOURDINHA 

 

OVELHINHA QUE O SENHOR RECOLHEU NO SEU SEIO AOS 15 ANNOS 

† 3-12-1896 

 

“A MENINA NÃO ESTÁ MORTA, MAS DORME.” 
                                                   MARCOS V. 39 
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segundo plano as cenas englobantes e genérica. Assim, é propriamente na 

cenografia que incidirá nossa análise.  

Essa cenografia, grosso modo, engendra uma homenagem à adolescente 

“Lourdinha”, por meio de dois enunciados que evocam discursos do campo teológico 

e do campo da morte, os quais foram recortados abaixo para uma melhor análise. 

 

Recorte 1 

 

 

A leitura desse recorte, levando em conta os itens lexicais “ovelhinha” e 

“Senhor”, ativa a memória discursiva do co-enunciador, trazendo à baila uma 

formação discursiva pertencente ao discurso teológico. Por sua vez, o enunciado 

“que o senhor recolheu no Seu seio” traz à memória a formação discursiva cristã 

que reporta ao campo da morte.  

 

Recorte 2 

 

 

 

Já no segundo recorte, o co-enunciador se depara efetivamente com um 

trecho do discurso bíblico, portanto com uma formação discursiva condizente ao 

campo discursivo da religião.  

Do que antecede, afirmamos que a cenografia foi construída por uma cena 

validade socialmente ligada ao habitus religioso cristão, lembrando que cenas 

validadas são aquelas com as quais nos deparamos e sabemos ser fruto de uma 

construção social; aquelas que nos remetem às experiências da vida ou àquilo que 

já vivenciamos ou sabemos existir. Isso quer dizer, que o cristão compreende que 

 

OVELHINHA QUE O SENHOR RECOLHEU NO SEU SEIO AOS 15 ANNOS 

 

 

“A MENINA NÃO ESTÁ MORTA, MAS DORME.” 
                                                   MARCOS V. 39 
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essa cenografia é prototípica da cena genérica epitáfio, sendo legitimada pela cena 

validada socialmente de homenagem aos mortos.   

Do que antecede, é inconteste que a cenografia é ao mesmo tempo a fonte 

do discurso e aquilo que ele engendra, ou seja, ela legitima um discurso e por ele 

deve ser legitimado. Assim, observamos que por essa cenografia perpassam 

discursos pertencentes a diversos campos, incluindo o campo da morte, cuja 

existência propomos nesta tese. 

 

O interdiscurso – um diálogo entre os campos teológico, bíblico e da morte 

Ao observar o discurso que se desnuda da cenografia analisada, verificamos 

que, grosso modo, ele pertence ao campo discursivo da religiosidade, pelo fato de 

estar vinculado a um cemitério cristão, o qual consequentemente se relaciona à 

instituição Igreja. No entanto, como também já exposto neste estudo, afirmamos a 

existência de um campo discursivo da morte, o qual abarca um conglomerado de 

gêneros de discurso mortuários, incluindo os epitáfios.  

Ressalta-se, entretanto, que pela relativa integrabilidade de todo campo 

discursivo, por ele perpassam diferentes formações discursivas. Nesse discurso em 

análise, constatamos alguns itens lexicais que indicam a presença de formações 

discursivas. Por isso, nos o recortamos a fim de analisá-lo com mais minúcia.  

 

Recorte 3  

 

 

No recorte 3, nos deparamos com uma formação discursiva pertinente ao 

campo teológico, confirmado pelo léxico “Senhor” com letra maiúscula, evocando 

“Deus” de um modo geral e não ligado a alguma instituição religiosa, por isso ligado 

à teologia.  

No entanto, nesse mesmo recorte, há também a presença de um discurso 

do preceito religioso católico de que as crianças e os muito jovens são puros de 

 

OVELHINHA QUE O SENHOR RECOLHEU NO SEU SEIO AOS 15 ANNOS, 
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coração e por isso merecedores do “Reino dos Céus”. Por outras palavras, pela 

depreensão dos efeitos de sentido, as marcas lexicais “ovelhinha”, “15 annos” e a 

data 1896 nos fornecem pistas para inferir que “Lourdinha” era cristã, inferência esta 

legitimada pelo léxico “ovelhinha”.  

Outro fato a ser considerado é que uma jovem de 15 anos, em 1896, quando 

não se casava nessa idade, fato comum à época, reservava-se em pureza e 

castidade, tendo seu cotidiano voltado aos afazeres domésticos e às missas 

semanais, isso num contexto cristão daquele tempo. Esses efeitos de sentido, então, 

nos remetem ao discurso cristão oitocentista cristão, o qual proclamava que as 

crianças e os puros e castos eram merecedores do “Reino do Senhor” após a sua 

morte. Destarte, esse discurso é legitimado pelo discurso bíblico citado, que segue 

esse primeiro.  

É inconteste, então, haver também aí um discurso da morte. Quando o 

enunciador diz “...O SENHOR RECOLHEU NO SEU SEIO”, ele está ser reportando, 

metaforicamente, um relato de morte, acrescido pela informação de que quem 

faleceu tinha 15 anos de idade.   

 

Recorte 4 

 

 

 

O recorte 4 é constituído por um discurso citado bíblico, podendo ser 

confirmado pela marca linguística “Marcos, v. 39”, que significa Evangelho de 

Marcos, Capítulo 5, versículo 39:  

Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas 

pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. ‘Sua filha 

morreu’, disseram eles. ‘Não precisa mais incomodar o mestre!’ 

36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao 

dirigente da sinagoga: ‘Não tenha medo; tão somente creia’. 

37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, 

irmão de Tiago. 38. Quando chegaram à casa do dirigente da 

 

“A MENINA NÃO ESTÁ MORTA, MAS DORME.” 

                           MARCOS V. 39 
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sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se 

lamentando em alta voz. 39. Então entrou e lhes disse: ‘Por 

que todo este alvoroço e lamento? A criança não está 

morta, mas dorme. 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. 

Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a 

mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou 

onde se encontrava a criança. 41. Tomou-a pela mão e lhe 

disse: ‘Talita cumi!’, que significa ‘menina, eu ordeno a você, 

levante-se!’. 42. Imediatamente a menina, que tinha doze anos 

de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou 

atônitos. 

Destarte, o enunciador toma para si o discurso do Outro (discurso citado) 

para legitimar o caráter religioso de seu discurso e afirmar sua crença numa vida 

após a morte. Ao retomar a parábola bíblica de que Jesus é capaz de ressuscitar os 

mortos, o enunciador avaliza sua crença de que a morte é apenas uma passagem 

para a Eternidade. 

 

O ethos discursivo do cristão devoto 

Todos esses mecanismos discursivos analisados acabam por proporcionar 

ao interdiscurso um “tom” que autoriza o que é dito. Esse tom leva o co-enunciador a 

construir um “corpo” do enunciador, não empírico, mas enunciativo – o ethos 

discursivo, lembrando que essa imagem começa a ser desvelada já na cena 

genérica, pelo fato de esta proporcionar imagens estereotipadas que habitam nossa 

lembrança. Por sua vez, a leitura faz emergir uma instância subjetiva que 

desempenha o papel de “fiador” do que é dito. 

Por essa rede discursiva perpassa uma voz, que se corporifica no discurso, 

tomando o corpo de um fiador que assume o que foi dito. Assim, desvelamos, 

primeiramente, um ethos religioso, pelo fato de o enunciador tomar para si o 

discurso bíblico para afirmar sua crença numa vida após a morte, na ressurreição da 

alma da pessoa falecida, condizente com os discursos cristãos. E justamente por 

essa convicção religiosa aludimos um “caráter” otimista desse fiador, uma vez que 

sua crença lhe dá a certeza de um mundo post-mortem.  
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Em suma, construímos um ethos discursivo do bom cristão, credor em Deus, 

e por isso mesmo resignado perante a morte de um ente querido, pelo fato de ter a 

certeza de que o finado estará habitando um mundo simbólico póstumo ao lado do 

“Senhor”, como creem os cristãos devotos.  

Perante o exposto, esse gênero de discurso epitáfio, segue o modelo de 

homenagem ao morto, promovendo a existência de uma vida após a morte e a 

crença cristã de que ela é apenas uma passagem, uma porta de entrada para a 

Eternidade, mundo simbólico em que habitam os falecidos.  

 

 

EPITÁFIO 2 

 

Os elementos discursivos acima dizem respeito a um túmulo oitocentista, 

suntuoso, onde está sepultado um casal, já que não há grafados outros nomes a 

não ser o deles. Essa lápide compõe-se de duas inscrições: uma em que especifica 

o nome dos sepultados, com suas respectivas datas de nascimento e falecimento, e 

outra que comporta um enunciado, como mostra a transcrição acima. 

Essa inscrição tumular é semelhante ao modelo de epitáfio do século XIV, 

exposto neste estudo, em que o enunciador se dirige a um passante pelo cemitério 

 
ANTÔNIO PEDRO DE JESUS 

⋆ 25-12-75       † 20-09-21 

 
MARIA DE JESUS 

⋆ 4-3-77       † 27-04-27 

 
Ó VÓS, QUE ÓRA PASSAES, ATTENDEI, DESCOBRI-VOS! 

ELLE REPOUSA AQUI – O ATHLETA DA VERDADE 

EM VIDA FOI ALGUÉM – EXALTARAM-N’O OS VIVOS 

MORTO, É AINDA MAIOR, POIS O EXALTA A SAUDADE! 
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com um pedido de oração, a fim de obter deste um auxílio a sua “alma” para 

ascender ao “Céu”, lembrando ainda que esse “passante” não se refere a um 

familiar ou amigo que vai visitar o túmulo do sepultado, mas efetivamente a qualquer 

pessoa em visita à necrópole. É comum também, nesse modelo de epitáfio, o 

enunciador dar umas explicação biográficas (longas ou sucintas) a respeito do 

morto, supondo que o passante se interesse pelo falecido. 

 

Uma cenografia do século XIV 

Dos mecanismos discursivos e semióticos observados nessa lápide tumular, 

surge o quadro cênico engendrado por uma cena englobante referente ao discurso 

da morte, legitimada pelos enunciados “EM VIDA FOI ALGUÉM” e “MORTO, É AINDA 

MAIOR”. Além dessa cena englobante, porta de entrada para a enunciação, há uma 

cena genérica que evoca o gênero de discurso epitáfio, pois diz respeito a um 

enunciado cujo midium é correlato à lápide tumular. 

Indo para a cenografia, responsável pela efetiva enunciação do quadro 

cênico, depreendemos um efeito de sentido condizente, no primeiro enunciado, a um 

chamado do “morto” ao transeunte do cemitério, pois pela enunciação são possíveis 

inúmeros diálogos entre os mais variados papéis sociais. Assim, pelo fato de o morto 

ocupar um novo lugar social (Ariès, 1989), ele tem, de forma análoga, um novo 

papel – daquele que agora faz parte da memória coletiva de um determinado grupo 

social. 

No segundo enunciado “ATTENDEI, DESCOBRI-VOS! ELLE REPOUSA AQUI” 

inferimos um pedido para atender a esse chamado; dar atenção a esse túmulo, pelo 

fato de nele estar enterrado “alguém” que merece essa atenção. No enunciado 

seguinte – “EM VIDA FOI ALGUÉM” –, há um relato biográfico a fim de justificar o 

merecimento da atenção por parte do transeunte, pois o morto gozava de prestígio 

na sociedade, já que os vivos, continuando o relato, o exaltavam (EXALTARAM-N’O OS 

VIVOS).  Por fim, mesmo estando morto, sua condição enaltecida de prestígio não se 

apaga, devendo o falecido ainda ser exaltado pelos vivos. Dessa forma, a cenografia 

construída é de exaltação a alguém cuja conduta exemplar não se apaga mesmo 

com sua morte.  
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Contatamos, após a análise da cenografia, que ela é aprototípica da cena 

genérica que evoca o gênero de discurso epitáfio, uma vez que a maioria destes 

últimos gêneros são engendrados por discursos religiosos ou biográficos. Nesta 

cenografia, entretanto, não há pedidos de oração ou algum enunciado que remeta à 

religião ou à teológica, nem biográfico, que geralmente promovem uma imagem 

positiva do bom cristão.  

 

Um interdiscurso de exaltação in memoriam  

Para a análise do interdiscurso engendrado pela cenografia, decidimos 

recortá-lo, como fizemos no primeiro e adotaremos esse procedimento por toda a 

análise. 

 

Recorte 1 

 

 

Nesse recorte, observamos uma formação discursiva efetivamente 

condizente com o campo da morte, pelo fato de nesse contexto funerário, o item 

lexical “repousa” ativar nossa memória discursiva de modo a nos lembrar que, em 

conformidade com o tipo de discurso da morte, “repousar” é expressão correlata a 

“estar morto”, legitimando uma cena validada do discurso mortuário. 

 

Recorte 2 

 

 

O recorte 2 tem a função de avalizar o recorte anterior, ou seja essa 

formação discursiva reforça o campo da morte pelo fato de o verbo “ser” estar 

conjugado no tempo passado, levando o co-enunciador a ter a certeza de que está 

se falando de alguém que já faleceu – ratificado pelo item lexical “morto”. 

 

“ELLE REPOUSA AQUI”. 

 

O ATHLETA DA VERDADE – EM VIDA FOI ALGUÉM 
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Recorte 3 

 

 

 

A partir do recorte 3, depreendemos efeitos de sentido de que o morto, em 

seu grupo social, era um sujeito com certo grau de evidência, seja por um cargo 

profissional ou político, seja por seus feitos e virtudes exemplares, digno então de 

ser exaltado tanto em vida, quanto na morte.  

Nesse espaço, acreditamos ser importante fazer algumas considerações a 

respeito do item lexical “exaltar”. De acordo com o dicionário, ele tem vários 

sinônimos entre eles “engrandecer”, “glorificar”, “afamar”, pertencendo, então, este 

item a códigos linguageiros voltados a diversos campos discursivos, como, por 

exemplo, o da literatura ("Que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade!" - Luís de 

Camões), do patriotismo (Exaltaram o heroísmo dos defensores da pátria), do 

religioso (No alto da colina exaltara-se uma imagem do padroeiro da cidade.), entre 

outros. Com isso queremos dizer, que o enunciador do discurso, ao construí-lo, 

optou por esse item lexical que remete ao mesmo tempo à glória da fama e à glória 

da morte. 

 

Um ethos discursivo oitocentista 

O discurso analisado anteriormente nos induz a constatar um “tom” 

condizente com o enunciador dos discursos dos epitáfios oitocentistas, ou seja, de 

um corpo enunciante historicamente especificado. 

Desse corpo, então, desvela-se um ethos que, ao anunciar a morte, o faz de 

forma apartada da crença na vida póstuma e da promoção da imagem social do 

outro. Desnuda-se também um ethos que glorifica e afama a imagem do morto tanto 

em vida, quanto após sua morte. 

Em suma, construímos um ethos discursivo que vê a morte de forma menos 

lamentosa, ao contrário, como algo incapaz de aniquilar as virtudes humanas.  

 

“EXALTARAM-N’O OS VIVOS; MORTO, É AINDA MAIOR, POIS O EXALTA A 

SAUDADE!”, 



148 

 

Esse gênero de discurso epitáfio segue um modelo aprototípico de 

promoção da vida póstuma, pelas vias dos discursos escatológicos e da biografia do 

morto, como costuma ser a maioria dos discursos desses gêneros. Isso não quer 

dizer que esse discurso é condizente com um enunciador ateu ou agnóstico, mesmo 

porque o falecido está sepultado num cemitério cristão, mas que esse modelo de 

discurso remete ao de uma época (século XIV) em que não era costume, entre os 

familiares e amigos do morto, lamentar sua morte por meio dos discursos dos 

epitáfios. 

 

 

 

EPITÁFIO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta lápide tumular pertence ao jazigo do General Bento Bicudo, filho de 

João Bicudo de Almeida e de Maria Tereza Alves Nogueira Bicudo. Bento Bicudo foi 

voluntário da Guerra do Paraguai e grande agricultor. Ocupou durante muitos anos 

uma cadeira no Senado Estadual. 
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A imagem acima contempla o jazigo do General Bicudo que está sepultado 

ao lado de sua esposa, Dona Ursulina Bicudo. Caracterizado como um jazigo 

oitocentista, pode-se nele observar uma estatutária suntuosa, típica dessa época. O 

epitáfio do General está composto por seu nome, pelas respectivas datas de 

nascimento e morte e por um enunciado, características que se espera do gênero 

epitáfio dessa época. Abaixo segue o texto transcrito para uma melhor observação. 

 

Jazigo do General Bento Bicudo e Ursulina Bicudo. Cemitério da 
Consolação – Felipe Alexandre Herculano, 2013. 
Fonte: https://sampahistorica.wordpress.com/2013/07/17/in-memoriam 

 

 

GENERAL BENTO BICUDO 

⋆  4 - 6 - 1848 

†  14 - 7 - 1923 

 

HEROE AOS 20 ANNOS, NA DEFESA DA PÁTRIA, 

NINGUÉM O EXCEDEU EM BRAVURA, COMO NA PRATICA DA BONDADE, 

JUSTIÇA E CARIDADE. 

VIRTUDES PRIMACIAES DA SUA GRANDE ALMA! 
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A cenografia: uma homenagem ao herói em defesa da Pátria brasileira 

Diante dessa construção discursiva, nos deparamos com um quadro cênico 

engendrado por uma cena englobante constituída pelo tipo de discurso memorial, ou 

seja, de homenagem, e por uma cena genérica referente ao gênero de discurso 

epitáfio, por se tratar de uma inscrição lapidar. A cenografia, que se eleva, no 

entanto, a primeiro plano na construção desse quadro, num primeiro momento está 

engendrada por uma biografia correlata aos feitos heroicos e às virtudes do morto, o 

que comprova o enunciado “HEROE AOS 20 ANNOS, NA DEFESA DA PÁTRIA, NINGUÉM O 

EXCEDEU EM BRAVURA, COMO NA PRATICA DA BONDADE, JUSTIÇA E CARIDADE. VIRTUDES 

PRIMACIAES DA SUA GRANDE ALMA!”, o qual é portador de elementos discursivos que 

evocam a biografia e as virtudes nobres do falecido.  

Observando então essa cenografia, o co-enunciador se depara com uma 

imagem pré-construída de um general de guerra dos anos 1840, em que a melhor 

arma para o combate era a bravura, e ainda com a imagem de um homem com 

disposição para a prática do bem.  

Indo para a análise do enunciado, primeiro fizemos recortes: 

 

Recorte 1 

 

 

No recorte 1, o enunciador começa a construir uma cenografia de relato: o 

general Bento Bicudo foi um herói de guerra aos 20 anos de idade e para defender 

sua pátria não poupou bravura.  

 

Recorte 2 

 

 

 

 

HEROE AOS 20 ANNOS, NA DEFESA DA PÁTRIA, NINGUÉM O EXCEDEU EM BRAVURA, 

COMO NA PRATICA DA BONDADE, JUSTIÇA E CARIDADE. 

VIRTUDES PRIMACIAES DA SUA GRANDE ALMA! 
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Pelo recorte 2, depreendemos um efeito que sentido condizente a um 

discurso de exaltação e hombridade – o falecido, mais que ninguém, praticou a 

bondade, a justiça e a caridade: virtudes que sua grande alma tinha como 

prioridade. Assim, a cenografia se revela como biográfica e enaltecedora dos feitos e 

dos atos virtuosos do morto. 

Constatamos que a cenografia como uma noção que pretende “dizer” faz 

com que os coenunciadores vejam o sepultado com um olhar de “orgulho”. Isso quer 

dizer que o enunciador efetiva uma dimensão criativa do discurso à qual não 

pertencem os sentimentos de lamúria, piedade ou dor, sentimentos prototípicos da 

morte, da perda, mas não condizentes com um “general do exército brasileiro”. 

Também nessa cenografia não constam orações, pedidos de intervenção a 

Deus pelo falecido ou discursos laudatórios, mas engendra o simulacro de um 

momento de “bravura” e de “coragem” perante a morte, o que resulta uma 

cenografia que legitima o tom do discurso concernente ao heroísmo patriota.  

Do que antecede, é inconteste que a cenografia é transpassada por mais de 

uma formação discursiva e por isso mesmo temos um interdiscurso, que ora será 

analisado. 

 

O interdiscurso: honra e patriotismo 

Indo para o discurso, o qual deve legitimar a cenografia, desvela-se também 

um tom de exaltação ao heroísmo e à hombridade, dando origem a um caráter à 

instância subjetiva, assumida pelo fiador do discurso. Paralelamente, outras 

representações valorizadas socialmente – bondade, justiça, caridade e alma boa – 

são índices linguageiros inerentes a esse caráter.  

Assim, os itens lexicais escolhidos pelo enunciador nos leva a constatar a 

presença de formações discursivas pertencentes ao discurso heroísmo (heroe) (sic), 

ao discurso patriota (pátria), ao discurso da coragem (bravura), ao discurso das 

virtudes positivas (bondade, justiça e caridade) e ao discurso religioso (grande 

alma). Isso atesta o fato de o discursivo da morte ser perpassado por outros vários 

discursos, coadunando num interdiscurso. 
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Esse interdiscurso, por sua vez, é passível de acionar a memória coletiva. 

Para o conhecedor da história brasileira, é sabido que o general Bento Bicudo lutou 

na “Guerra do Paraguai”. Esta se deu na província de Mato Grosso, em 1864, 

quando o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes reivindicou para seu país a 

província do Brasil. Para contra atacá-lo, foi formada a “Tríplice Aliança” entre Brasil, 

Argentina e Uruguai. Além disso, à época, o exército brasileiro recorreu à Guarda 

Nacional e aos “Voluntários da Pátria”, grupo do qual fazia parte Bento Bicudo, tendo 

ele significativa contribuição no exército brasileiro.  

Pelas vias da psicanálise, o heroísmo é uma forma de permanecer imortal, 

ao menos na memória coletiva. Disso decorre que tanto o discurso quanto a 

cenografia por ela engendrado estão condizentes com esse lugar de memória, que é 

o cemitério. 

Por esse caminho, o co-enunciador constrói um ethos discursivo daquele 

que enuncia, instância com a qual ele interage; o ethos começa então a ser 

constituído já na cena genérica, sendo amplamente desvelado no e pelo discurso.  

Por meio desse conjunto valorativo, desvelamos um ethos íntegro e positivo 

do enunciador, condizente a um sujeito cuja força moral é enobrecedora, além de 

um ethos discursivo virtuoso, típico do bom cristão.  

Esse gênero de discurso epitáfio analisado, por meio de seu discurso e do 

ethos discursivo desvelado, tem a função de construir uma representação positiva 

do morto como uma forma de integrá-lo ao seu novo lugar – na memória social. Tal 

representação foi forjada pela predicação exaltada do caráter exemplar e da conduta 

didática perante a morte.   
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EPITÁFIO 4 

 

Neste túmulo não está registrado linguisticamente nomes de outras pessoas 

a não ser o de “Maria Helena”; portanto, a princípio, acreditamos ser um túmulo 

individual, no qual está sepultada uma única pessoa. A inscrição tumular que se 

apresenta é composta pelo nome da falecida, pelas datas de nascimento e morte, 

por um enunciado e por uma assinatura que evoca o autor do enunciado.  

Pelo fato de não termos tido contato com a família da falecida, não é 

possível saber os laços de parentesco ou se de amizade com o provável autor do 

enunciado, cujo nome que está grafado na lápide, optamos por não revelá-lo, fato 

irrelevante às análises, já que estas incidem sobre a enunciação do discurso que 

emana do enunciado 

 
MARIA HELENA  

⋆ 31-10-1937       † 1-1-57 

 
ESTE NÃO É, MARIA HELENA, O SEU POEMA, QUEM SERIA CAPAZ DE 

ESCREVE-LO SINÃO VOCÊ MESMA, NAQUELA NOITE MARAVILHOSA DOS SEUS 19 

ANOS, QUANDO VOCÊ ESTAVA MAIS LINDA E MAIS FELIZ DO QUE SEMPRE? 

TODA DE BRANCO, TODA DE SONHO. PARA A GRANDE ALEGRIA NOTURNA, 

VOCÊ ERA COMO UMA PRINCESA ENCANTADA QUE SURGISSE DO SALÃO 

TRANQUILO DA SUA CASA PARA O RUMOR FESTIVO DE OUTROS SALÕES ONDE A 

SUA GRAÇA E A SUA BELEZA BRILHARIAM MAIS DO QUE TODAS AS LUZES. VOCÊ 

ESTAVA TÃO LINDA E TÃO FELIZ, QUE OS ANJOS LÁ DO CÉU, MARIA HELENA, 

LOGO PENSARAM COMO SERIA A SUA DOCE COMPANHIA. E SEM PENSAR NEM 

QUERER, VOCÊ LÁ SE FOI, PARA ATENDER O CHAMADO CELESTE. 

IMPREVISTAMENTE, NUM ABRIR E FECHAR DE OLHOS, VOCÊ PARTIU, MARIA 

HELENA, DEIXANDO, MAIS QUE UM LAR, CENTENAS DE CORAÇÕES TRANSIDOS 

DE DOR E DE SAUDADE. COM O SEU VESTIDO RODADO DE RENDAS COM O SEU 

CORAÇÃO CHEIO DE AMOR, COM TODA A SUA GRAÇA DE 19 PRIMAVERAS EM 

FLOR, VOCÊ FOI ASSENTAR-SE ENTRE OS ANJOS PARA RECEBER NO CÉU A 

PRIMEIRA MANHÃ DO ANO NOVO. MAS NA TERRA QUE VOCÊ DEIXOU, CENTENAS 

DE CORAÇÕES INCONFORMADOS SANGRAM DE INCONSOLÁVEL TRISTEZA.  
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Uma Cenografia de Adeus 

O quadro cênico que se apresenta é composto por uma cena englobante 

perpassada por dois tipos de discurso – o monológico e o narrativo – e por uma 

cena genérica que remete ao gênero de discurso epitáfio, por se tratar de uma 

inscrição tumular. Ambas essas cenas são responsáveis pela constituição da 

cenografia.  

À primeira vista, a cenografia evoca um monólogo, em que o enunciador do 

discurso se dirige ao morto. Outro aspecto que legitima esse monólogo é a pergunta 

do enunciador sem resposta: “QUEM SERIA CAPAZ DE ESCREVE-LO SINÃO VOCÊ MESMA, 

NAQUELA NOITE MARAVILHOSA DOS SEUS 19 ANOS, QUANDO VOCÊ ESTAVA MAIS LINDA E 

MAIS FELIZ DO QUE SEMPRE?”. 

Paralelamente a esse tipo de discurso monológico, constatamos um outro 

tipo, que evoca o conto literário. Confirma isso o fato de nessa cena constar “um 

personagem, uma célula dramática, uma ação, um cenário ou atmosfera e efeitos 

emocionais” (MOISÉS, 2004, p. 89). 

A fim de verificarmos essa afirmativa, fizemos três recortes: 

 

Recorte 1: 

 

 

 

 

Nesse primeiro recorte inferimos haver uma personagem – uma moça de 19 

anos de idade, vestida de branco; um narrador em terceira pessoa; um cenário – a 

sala de sua casa; efeitos emocionais – vestida de branco, parecia uma princesa, 

impactando o narrador, características inerentes ao conto, que, nesse caso, começa 

com uma narração sobre uma jovem adentrando a sala de sua casa com um vestido 

branco, porque iria comemorar o Ano Novo em salões de festa. 

 

NAQUELA NOITE MARAVILHOSA DOS SEUS 19 ANOS, QUANDO VOCÊ ESTAVA MAIS LINDA E 

MAIS FELIZ DO QUE SEMPRE? TODA DE BRANCO, TODA DE SONHO. PARA A GRANDE 

ALEGRIA NOTURNA, VOCÊ ERA COMO UMA PRINCESA ENCANTADA QUE SURGISSE DO 

SALÃO TRANQUILO DA SUA CASA PARA O RUMOR FESTIVO DE OUTROS SALÕES ONDE A 

SUA GRAÇA E A SUA BELEZA BRILHARIAM MAIS DO QUE TODAS AS LUZES. 
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Recorte 2: 

 
 

 

 

No segundo recorte, a trama continua a se desenrolar: os anjos no céu viram 

a personagem tão linda que a quiseram para si; chamaram-na e esta não lhes negou 

o convite.  

 

Recorte 3: 

 

 

 

 

No recorte 3 constata-se um clímax: a personagem não chegou aos salões 

de festas, pois veio a falecer imprevistamente, num abrir e fechar de olhos. 

 

Recorte 4:  

 

 

 

 

E, por fim, no recorte 4 há um desfecho: a personagem, ao falecer, deixou 

muitas saudades no seio familiar e entre os amigos, cujos corações ficaram 

transpassados de dor. 

Isto posto, a cenografia construída pelo enunciador é particularmente 

memorativa, ou seja, rememora a lembrança do morto com a finalidade de manter 

IMPREVISTAMENTE, NUM ABRIR E FECHAR DE OLHOS, VOCÊ PARTIU, MARIA HELENA, 

DEIXANDO, MAIS QUE UM LAR, CENTENAS DE CORAÇÕES TRANSIDOS DE DOR E DE 

SAUDADE. COM O SEU VESTIDO RODADO DE RENDAS COM O SEU CORAÇÃO CHEIO DE 

AMOR, COM TODA A SUA GRAÇA DE 19 PRIMAVERAS EM FLOR, VOCÊ FOI ASSENTAR-SE 

ENTRE OS ANJOS PARA RECEBER NO CÉU A PRIMEIRA MANHÃ DO ANO NOVO. 

...DEIXANDO, MAIS QUE UM LAR, CENTENAS DE CORAÇÕES TRANSIDOS DE DOR E DE 

SAUDADE. COM O SEU VESTIDO RODADO DE RENDAS COM O SEU CORAÇÃO CHEIO DE 

AMOR, COM TODA A SUA GRAÇA DE 19 PRIMAVERAS EM FLOR, VOCÊ FOI ASSENTAR-SE 

ENTRE OS ANJOS PARA RECEBER NO CÉU A PRIMEIRA MANHÃ DO ANO NOVO. MAS NA 

TERRA QUE VOCÊ DEIXOU, CENTENAS DE CORAÇÕES INCONFORMADOS SANGRAM DE 

INCONSOLÁVEL TRISTEZA. 

VOCÊ ESTAVA TÃO LINDA E TÃO FELIZ, QUE OS ANJOS LÁ DO CÉU, MARIA HELENA, LOGO 

PENSARAM COMO SERIA A SUA DOCE COMPANHIA. E SEM PENSAR NEM QUERER, VOCÊ 

LÁ SE FOI, PARA ATENDER O CHAMADO CELESTE. 
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eternizada sua memória na memória do grupo social ao qual ele pertencia. Esta 

memoração, como já foi explanado neste estudo, pode ser construída a partir das 

virtudes exemplares do falecido ou com base em algumas atitudes heroicas, ou 

ainda de algum momento marcante da vida do finado. A cenografia memorativa 

caracteriza dessa cena genérica foi engendrada a partir do momento marcante da 

vida do morto na visão do enunciador: ironicamente a morte do primeiro. 

 

O interdiscurso: um monólogo da saudade extrema 

Analisando o interdiscurso que emana desse enunciado, constata-se que por 

ele perpassam outros discursos denotados por formações discursivas concernentes 

a campos discursivos diversos. Por isso, foi preciso, igualmente, recortá-lo. 

 

Recorte 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

No recorte 5, o código linguageiro escolhido pelo enunciador para revelar 

suas emoções e seus sentimentos perante a morte de um ente querido se refere à 

prosa lírica, isso porque nos enunciados “LINDA E MAIS FELIZ DO QUE SEMPRE”, “TODA 

DE BRANCO, TODA DE SONHO”, “PRINCESA ENCANTADA”, “A SUA GRAÇA E A SUA BELEZA 

BRILHARIAM MAIS DO QUE TODAS AS LUZES”, “TÃO LINDA E TÃO FELIZ”, “COM O SEU 

VESTIDO RODADO DE RENDAS COM O SEU CORAÇÃO CHEIO DE AMOR, COM TODA A SUA 

GRAÇA DE 19 PRIMAVERAS EM FLOR” há escolhas lexicais que denunciam a presença 

de um “eu lírico”, responsável por um discurso em que prevalece uma reação 

individualizada sobre o falecimento de alguém. 

ESTE NÃO É, MARIA HELENA, O SEU POEMA, QUEM SERIA CAPAZ DE ESCREVE-LO 

SINÃO VOCÊ MESMA, NAQUELA NOITE MARAVILHOSA DOS SEUS 19 ANOS, QUANDO 

VOCÊ ESTAVA MAIS LINDA E MAIS FELIZ DO QUE SEMPRE? TODA DE BRANCO, TODA DE 

SONHO. PARA A GRANDE ALEGRIA NOTURNA, VOCÊ ERA COMO UMA PRINCESA 

ENCANTADA QUE SURGISSE DO SALÃO TRANQUILO DA SUA CASA PARA O RUMOR 

FESTIVO DE OUTROS SALÕES ONDE A SUA GRAÇA E A SUA BELEZA BRILHARIAM MAIS 

DO QUE TODAS AS LUZES. VOCÊ ESTAVA TÃO LINDA E TÃO FELIZ [...] COM O SEU 

VESTIDO RODADO DE RENDAS COM O SEU CORAÇÃO CHEIO DE AMOR, COM TODA A 

SUA GRAÇA DE 19 PRIMAVERAS EM FLOR, 
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Recorte 6 

 

 

 

 

 

No recorte 6, observamos esse mesmo lirismo, só que agora incidindo sobre 

uma formação discursiva condizente à morte, sendo tanto o lirismo quanto a morte 

desvelados pelas expressões “ANJOS LÁ DO CÉU”, “VOCÊ LÁ SE FOI [...] CHAMADO 

CELESTE”, “VOCÊ PARTIU”, “DEIXANDO [...] CENTENAS DE CORAÇÕES TRANSIDOS DE DOR E 

DE SAUDADE”. Outra pista que leva ao lirismo é o uso do vocativo “Maria Helena”. 

 

Recorte 7 

 

 

 

 

No recorte 7, depreendemos a manifestação de um sentimento nostálgico – 

uma tristeza profunda causada pela saudade. Essa unidade não tópica, a que 

preferimos chamar de formação discursiva, é passível de transitar por, no mínimo, 

dois campos discursivos, como o da literatura (poesia, conto, romance, novela) e o 

do religioso. Nesse caso entretanto, essa formação discursiva remete ao campo da 

morte, legitimando, dessa forma, o discurso mortuário. 

Inferimos ainda que o enunciador tem por intenção construir um discurso 

consoante com a sua memória individual que recorre à lembrança guardada do 

sujeito de quem ele fala no discurso. Assim, no recorte “ESTE NÃO É, MARIA HELENA, 

O SEU POEMA, QUEM SERIA CAPAZ DE ESCREVE-LO SINÃO VOCÊ MESMA”, depreendemos 

um efeito de sentido que evoca a imagem de uma jovem de 19 anos que gostava de 

poesia, isso porque o enunciador denota em seu discurso um “pedido de desculpas” 

– “SINÃO” VOCÊ MESMA – por não ser capaz de escrever um poema à altura do sujeito 

sobre o qual ele discursa. 

...QUE OS ANJOS LÁ DO CÉU, MARIA HELENA, LOGO PENSARAM COMO SERIA A SUA 

DOCE COMPANHIA. E SEM PENSAR NEM QUERER, VOCÊ LÁ SE FOI, PARA ATENDER O 

CHAMADO CELESTE. IMPREVISTAMENTE, NUM ABRIR E FECHAR DE OLHOS, VOCÊ PARTIU, 

MARIA HELENA, DEIXANDO, MAIS QUE UM LAR, CENTENAS DE CORAÇÕES TRANSIDOS DE 

DOR E DE SAUDADE. 

VOCÊ FOI ASSENTAR-SE ENTRE OS ANJOS PARA RECEBER NO CÉU A PRIMEIRA MANHÃ DO 

ANO NOVO. [...] MAS NA TERRA QUE VOCÊ DEIXOU, CENTENAS DE CORAÇÕES 

INCONFORMADOS SANGRAM DE INCONSOLÁVEL TRISTEZA. 
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Afirmamos também que o enunciador demonstra sua crença numa vida após 

a morte, traduzida por “Céu”, lugar onde agora habita seu ente querido que veio a 

falecer. Por esse viés, constatamos um discurso de promoção da morte como 

passagem a um outro mundo, simbólico, no “Reino do Céu”, como creem os 

cristãos.  

Por fim, há um discurso mortuário do qual emerge sentimentos de dor e 

saudosismo, que se dá a ver no enunciado “DEIXANDO, MAIS QUE UM LAR, CENTENAS 

DE CORAÇÕES TRANSIDOS DE DOR E DE SAUDADE”. Nesse discurso, o enunciador deixa 

transparecer que o sujeito de quem ele fala, o morto, deixou não só saudades e dor 

da perda no seio de sua família, mas também entre amigos e outras pessoas que 

com ele tiveram contato em vida. 

 

Um ethos discursivo de aceitação da morte 

Do que antecede, observamos no discurso várias “vozes”, ou “tons”, 

responsáveis pela construção do corpo do enunciador, ou seja, o fiador que se 

responsabiliza pelo que é dito no discurso, induzindo o co-enunciador a construir um 

ethos corporificado na instância enunciativa. Num primeiro momento, desvela-se um 

ethos lírico, denotado pela imagem do fiador que expressa sentimentos e emoções 

de forma singular. Em seguida, descortina-se um ethos religioso, que, para 

conseguir lidar com a dor da perda de um ente querido, opta pela crença e 

promoção numa vida póstuma no “Céu”. Esse ethos está condizente com os dogmas 

da religião cristã. Por fim, construímos um ethos resignado perante a dor e a 

saudade oriundas da morte. Essa resignação refere-se ao estágio de “aceitação” 

proposto por Kübler-Ross e explanado nesta tese. 

Esses vários ethe irão construir um ethos discursivo do enunciador que 

segue os preceitos religiosos diante da morte – a crença na vida eterna e na 

ressurreição da alma –, crença essa que lhe dá forças para superar a perda da 

pessoa amada, uma via para amenizar a dor e a saudade incontestes do ser que 

não mais ocupa um lugar social. 

Nesse contexto, concluímos que esse gênero de discurso epitáfio segue um 

modelo memorativo, que tem por função ativar a memória coletiva do grupo social 
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ao qual o morto pertencia, forjando uma individualidade singular do falecido, por 

meio da exaltação de sua juventude e sua morte inesperada. Por esse viés, ele 

promove a imagem social do outro a fim de eternizar a memória do falecido na 

memória coletiva. 

 

 

EPITÁFIO 5 

 

Neste túmulo está sepultada uma única pessoa, cujo nome foi por nós 

preservado. É um túmulo bem cuidado, possuindo um certo requinte. Nele constam 

o nome do sepultado, as respectivas datas de nascimento e falecimento e um 

enunciado. 

Diante disso, engendra-se um quadro cênico composto pela cena 

englobante pela qual perpassam o discurso religioso e o do campo da morte. O 

primeiro é legitimado pelo item lexical “céu”, proveniente do discurso cristão. Os 

enunciados “viver eternamente” e “no céu onde se encontra” referem-se 

metaforicamente ao discurso da morte, sendo ainda legitimado pelo enunciado 

“Embora morta”.  

Compondo ainda o quadro cênico, há a cena genérica que se refere ao 

gênero de discurso epitáfio por estar inserida num contexto cemiterial e evocar a 

inscrição tumular. Diante desses elementos discursivos, então, a cenografia, 

 

RUTH OLIVEIRA 

⋆ 5-6-1904       † 11-6-1961 

 
EMBORA MORTA, ESTÁS MAIS VIVA EM NOSSOS CORAÇÕES, 

POIS QUEM SÓ ESPALHOU O BEM TEM O MILAGRE DE VIVER ETERNAMENTE NA 

LEMBRANÇA DOS QUE VIVEM. 

LÁ NO CÉU ONDE SE ENCONTRA, CONTINUE A NOS ABENÇOAR.  
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engendradas por essas duas cenas, se constrói pelos discursos de testemunho e da 

morte como uma passagem à vida eterna.   

 

Uma cenografia de testemunho 

Para a análise da cenografia, recortamos o enunciado proveniente do 

quadro cênico. 

Recorte 1 

 

 

 

No recorte 1 constatamos um código linguageiro que, homenageando o 

morto, promove sua lembrança no grupo social ao qual ele pertencia em vida, 

reforçado pelos enunciados “ESTÁS MAIS VIVA EM NOSSOS CORAÇÕES” e “TEM O MILAGRE 

DE VIVER ETERNAMENTE NA LEMBRANÇA DOS QUE VIVEM.”  

 

Recorte 2 

 

 

O enunciado do recorte 2 caracteriza-se por um relato da virtude do morto – 

quando vivo só tinha atitudes boas. 

 

Recorte 3 

 

 

O recorte 3 ilustra um enunciado cujo discurso que dele emana promove 

uma vida póstuma, no “Reino do Céu”, condizente com a crença cristã. 

 

“EMBORA MORTA, ESTÁS MAIS VIVA EM NOSSOS CORAÇÕES,” [...] “TEM O MILAGRE 

DE VIVER ETERNAMENTE NA LEMBRANÇA DOS QUE VIVEM.” 

 

 

QUEM SÓ ESPALHOU O BEM 

 

LÁ NO CÉU ONDE SE ENCONTRA, CONTINUE A NOS ABENÇOAR.  
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Observando a composição dessa cenografia, inferimos que se trata de um 

testemunho. O enunciador discursa para seu co-enunciador sobre o morto, o que é 

diferente da biografia, mais rica em detalhes. 

Esse testemunho, por sua vez, é caracterizado por um relato de alguém 

muito próximo ao morto e por isso apto a testemunhar a respeito do caráter e da 

personalidade do falecido, tendo um cunho muito particular, denotando algumas 

singularidades, como o exemplo desta cenografia em que o enunciador deixa 

transparecer sua crença num mundo póstumo, a que ele denomina “Céu”. 

 

O interdiscurso: a renovação da memória do morto em seu grupo social 

Com o intuito promover a imagem social do outro, o enunciador construiu um 

discurso cuja intenção é, por meio de um testemunho, de perpetuar na memória do 

grupo social a lembrança da pessoa falecida, singularizando seu dizer. Passemos 

aos recortes. 

 

Recorte 4 

 

 

 

No recorte 4, constatamos uma declaração do enunciador de que “Ruth 

Oliveira” está morta, porém somente no plano terrestre, já que continua viva, pelas 

vias do amor que plantou nos corações de seus familiares e amigos. 

 

Recorte 5 

 

 

 

 

EMBORA MORTA, ESTÁS MAIS VIVA EM NOSSOS CORAÇÕES, 

 

 

POIS QUEM SÓ ESPALHOU O BEM TEM O MILAGRE DE VIVER 

ETERNAMENTE NA LEMBRANÇA DOS QUE VIVEM. 
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Pelo recorte 5, depreendemos que o morto, quando em vida, tinha a virtude 

de espalhar o bem no seio familiar e entre amigos, isso pelos efeitos de sentido 

construído por inferência a partir do testemunho do caráter exemplar do morto. O 

enunciador acrescenta ainda que justamente pela conduta exemplar de promover o 

bem, o falecido é digno de permanecer na memória no grupo social ao qual ele 

pertencia. 

 

Recorte 6 

 

 

 
A partir do recorte 6, podemos afirmar a crença do enunciador numa vida 

póstuma, no Céu, e pelo fato de o morto ter tido em vida condutas benéficas e 

edificantes, ele é merecedor de adentra nesse mundo simbólico, onde só ingressam 

os virtuosos e os puros de coração. 

Ainda nesse recorte, a crença no fato de que quem ingressa no Céu, 

realmente continuar a viver a ponto de pode “ouvir” os que na terra ficaram e tendo a 

possibilidade de abençoar a quem lhe pedir bênçãos.  

Perante esse contexto, o enunciador construiu um discurso promocional da 

imagem da pessoa falecida, a fim de eternizar sua lembrança na memória coletiva, 

principalmente daqueles que com o morto conviveram. Além desse discurso de 

promoção da imagem do outro valendo-se de um testemunho positivo, o enunciador 

promove um discurso de fé, outorgado pela certeza da vida eterna. 

 

Um ethos religioso e de fé 

É inconteste que desse discurso emana um “tom” corporificado por seu 

fiador, instância enunciativa que responsabiliza pelo que diz. Disso decorre que o 

co-enunciador constrói um ethos corporificado nessa instância que enuncia. 

 

LÁ NO CÉU ONDE SE ENCONTRA, CONTINUE A NOS ABENÇOAR.  
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 Assim desvelamos, num primeiro momento um ethos jubiloso, pelo fato 

dessa instância enunciativa denotar um tom de alegria ao crer que seu ente querido, 

após a morte, tem sua morada no “Céu”.  

Outro ethos que construímos é o de promoção da boa imagem do morto, por 

meio do testemunho do enunciador de que o falecido, por espalhar o “Bem” em seu 

convívio social, irá permanecer, de forma positiva, na memória coletiva do grupo 

social do qual ele pertenceu em vida. 

Por fim, mas não menos importante, desnudamos um ethos do crente numa 

vida eterna, que tem a certeza de que o falecido tem aí uma nova morada, sendo 

capaz de abençoar os que continuaram a viver no plano terreno.   

Perante esse contexto, construímos um ethos do bom cristão, que professa 

sua fé e testemunha sua crença de que é somente através de condutas exemplares 

em vida que se entra para a vida eterna e se eterniza na memória social. 

Ante essas análises, confirmamos que esse gênero de discurso epitáfio é de 

memoração do morto, por meio de seu testemunho do caráter singular e cristão do 

falecido, e de profissão da crença na vida eterna, legitima pela fé cristã.  

 

 

EPITÁFIO 6 

 

 

 
REVERENDO PAULO DE MELLO 

⋆ 27-8-1929       † 26-09-1999 

 
“COMBATI O BOM COMBATE 

COMPLETEI A CARREIRA,  

GUARDEI A FÉ” 
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Este é um túmulo onde encontra-se sepultado um casal, mas analisaremos 

apenas um epitáfio, o do Reverendo. Nessa lápide, como se pode notar, estão 

grafados o nome do falecido, suas respectivas datas de nascimento e morte e um 

recorte bíblico. 

A começar pelo quadro cênico, constatamos haver uma cena englobante 

que se refere ao tipo de discurso teológico, por se tratar de um recorte bíblico, e uma 

cena genérica, que evoca o gênero de discurso epitáfio, apesar de fazer parte de 

uma cena englobante que remete semanticamente ao campo da guerra. Desse 

modo, a cenografia, um tanto atípica do discurso ligado ao universo da morte, é 

construída pela metáfora da “guerra”; “do combate”, legitimando o sentido evocado 

de que em vida o enunciador (o morto) “combateu” os embates da vida, lutou e 

manteve sua fé.  

 

Uma cenografia bíblica 

Essa cenografia é engendrada primeiramente por um discurso bíblico, o qual 

denuncia que o enunciador toma para si esse discurso afim de outorgar a fé do 

morto. Embora idênticos, os discursos do enunciador e o bíblico, em sua maneira de 

dizer, ou seja, na utilização do mesmo código linguageiro, se instituem e se 

particularizam em função de suas condições de produção, nessa cenografia 

referindo-se a um Reverendo, a um homem da instituição Igreja.  

Sendo a cenografia construída por um recorte bíblico, ela é revestida  pelo 

discurso religioso, efetivando o discurso primeiro. Nessa perspectiva, por meio de 

nossa memória discursiva, constatamos que esse recorte bíblico é constitutivo do 

discurso paulino, resultando numa cenografia interdiscursiva prototípica de cena 

genérica correspondente ao gênero epitáfio, legitimando-a. 

Para uma compreensão mais profícua, recortamos o discurso em análise. 

 

Recorte 1 

 

 

 

“Combati um bom combate;” 
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Pelo recorte 1, constatamos que o enunciador trata da vida pelas vias de um 

combate, ou seja, ele viveu travando combates, obviamente de forma metafórica. 

Nesse caso, o enunciador, toma para si o discurso do outro a fim de homenagear o 

caráter e as virtudes do falecido, no caso de um Reverendo, exaltando 

metaforicamente as qualidades do morto pelas vias do discurso bíblico, o qual, 

nesse contexto, se reatualiza.  

 

Recorte 2 

 

 

Nesse recorte 2, utilizando-se do discurso paulino, o enunciador relata a 

morte do outro pelo viés da metáfora, o que nos leva a depreender o efeito de 

sentido de que ele vê a morte de forma nostálgica ou com inconformismo, mas de 

forma altiva, principalmente por se referir a um homem que ocupa um cargo 

religioso, o qual deve, teoricamente, encarar a morte como um desígnio de Deus. 

 

Recorte 3 

 

 

Pelo recorte 3, inferimos que o enunciador faz um relato de que mesmo 

morto, o falecido continua a ser um homem de fé, pelo fato de a ter vivido 

intensamente em vida, guardou-a consigo até após a morte. 

 

O interdiscurso: a construção da imagem do sujeito morto  

As condições de produção, a partir das quais o sujeito fala, são constitutivas 

do que ele diz no discurso. Os vocabulários assumem sentidos diferentes, em 

diferentes locais e em função do papel social assumido pelo enunciador. Apesar do 

 

“terminei minha carreira;” 

 

“guardei a fé.” 
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campo semântico, o vocabulário é signo de pertencimento, pois está sempre 

carregado das formações discursivas de quem as pronuncia. 

Neste sentido, o discurso citado “Combati um bom combate; terminei 

minha carreira; guardei a fé”, agora pertencente à cena genérica que evoca o 

gênero epitáfio, produz um efeito de sentido particular, na medida em que funciona 

como um interdiscurso.  

O interdiscurso que emerge do enunciado é um discurso do Outro que o 

enunciador toma para si, particularizando-o. Observando o epíteto grafado na lápide 

tumular, antes do nome do falecido, constatamos que o morto ocupava um cargo 

ligado a uma instituição religiosa. Assim, ao tomar para si o discurso bíblico do 

apóstolo Paulo, que se refere às cartas de Paulo a Timóteo, o enunciador assume 

também o teor desse discurso para se referir ao finado. 

 Dessa forma, o enunciador assume também o teor desse discurso, que 

reflete a consciência do apóstolo Paulo diante da finitude da vida e do término de 

sua carreira como soldado de Cristo. Para ele, a vida se traduz em uma difícil luta 

contra um inimigo, marcada em seu discurso principalmente por itens lexicais 

retirados do campo semântico da guerra, com o intuito de explicitar o quanto lutara 

na vida pela causa de Cristo, cumprindo fielmente sua missão, sem nunca tê-lo 

abandonado. 

Por meio de nossa memória discursiva, constatamos que o enunciado 

“Combati um bom combate; terminei minha carreira; guardei minha fé” consta 

da Bíblia em 2 Timóteo, 4,7, que faz parte do Novo Testamento. Sua autoria é 

delegada a São Paulo, um dos seguidores e apóstolo de Jesus. No contexto bíblico, 

o apóstolo Paulo escreveu cartas a Timóteo, seu amigo e também seguidor de 

Jesus, quando o primeiro estava preso, pelas ordens de Nero, Imperador de Roma. 

Essas cartas datam mais ou menos entre os anos 66 d.C. e 67 d.C. Nessa época, 

Paulo estava preso e pressentia que sua morte estava próxima. Desta forma, esse 

apóstolo escreve a seu amigo Timóteo com o intuito de fortalecer a lealdade deste 

último em Jesus Cristo, face ao sofrimento que Timóteo iria certamente encarar. 

Esse conteúdo é possibilitado pela recorrência à memória discursiva, com o 

intuito de dar um efeito de sentido de morte. No discurso bíblico, o sujeito assume o 

discurso de morte, porém de um outro posicionamento, de uma outra formação 
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discursiva. Enquanto no discurso bíblico o efeito de sentido é professoral, pois o 

apóstolo Paulo dá ensinamentos cristãos a seu amigo Timóteo, no discurso do 

epitáfio o posicionamento do sujeito enunciador é o de um cristão que seguiu tais 

ensinamentos em vida e agora, mesmo após sua morte, professa sua atitude 

perante os ensinamentos cristãos. 

O discurso de Paulo e do epitáfio fazem sentido na história. O discurso de 

Paulo é anterior ao discurso do epitáfio (que o recupera) como um interdiscurso. 

Embora historicamente marcado, no discurso do epitáfio, ele se torna novo e amplia 

aquilo que ainda não fora dito, ressignificando seus sentidos. Portanto, tudo o que é 

dito se encontra na confluência entre a memória histórica, o interdiscurso e a 

atualidade. 

Dessa forma, podemos depreender alguns efeitos de sentido: esse discurso 

é um discurso bíblico atravessado por uma heterogeneidade explícita; é um discurso 

no qual a fé homologa esse discurso; esse discurso também ativa o universo 

religioso para construir um sentimento de “saudade”, “dor”, “despedida”. 

Importante ainda observar os tempos verbais dos três verbos que constam 

do código linguageiro desse discurso: “Combati”, “Terminei”, “Guardei”, que estão 

conjugados no pretérito perfeito simples, indicando uma ação, geralmente não 

habitual, concluída antes do ato de falar, que começou e terminou no passado. 

Dessa forma, a formação discursiva “Terminei minha carreira” remete ao conceito 

da morte relacionada à finitude da vida. 

Na formação discursiva “Guardei a fé”, pode-se constatar uma 

contrajunção implícita “mas”, que remonta à ideia de não-finitude da vida, a vida 

ainda não acabou, pois o enunciador crê que morte é apenas uma passagem para 

uma outra vida. Esta formação é típica do cristianismo.  

Importante também observar a pontuação que é feita por pontos-e-vírgulas, 

dando a entender que há uma sequência de ações contínuas. 
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Um ethos paulino 

Após essas análises constatamos um “tom” de “meditação” nesse discurso. 

O enunciador do discurso se identifica com o enunciador bíblico, possibilitando a 

apropriação dessa última “voz”. Assim, pelo viés desse tom, inferimos a existência 

de dois fiadores: um invisível, característica do discurso religioso, e um implícito, que 

remete ao enunciador do discurso (o(s) familiar(es)).  

Observamos também um “caráter” e uma “corporalidade” ligados aos 

fiadores. Quanto ao caráter podemos afirmar que se trata de um sujeito seguidor da 

palavra de Cristo e fervoroso, por apropriar-se do discurso paulino, o qual é bíblico e 

incentivador do seguimento cristão. Quanto à corporalidade, esta segue a formação 

discursiva de um sujeito que segue a doutrina do Novo Evangelho de Cristo, mais 

precisamente do discurso paulino, ou seja, uma crença de missão cumprida na terra, 

mas por acreditar que em vida tenha sido um Homem fervoroso e merecedor de um 

renascimento por meio da fé. 

Após essas análises, afirmamos que o enunciador do discurso analisado 

constrói um ethos favorável de si, um ethos de cristão, um ethos de credibilidade, 

porque, por guardar a fé, ele é merecedor da vida eterna. Desta forma, o ethos do 

enunciador “morto” se apropria do discurso bíblico que atravessa o discurso do 

epitáfio para outorgar a si mesmo a imagem do bom cristão, que se revela no 

discurso analisado.  

A construção desse gênero de discurso epitáfio foi calcado na imagem pré-

construída de um sujeito que ocupa alguma posição de destaque numa instituição 

religiosa, nesse caso, um Reverendo, o que quer dizer que, em vida, o morto deve 

ter tido uma conduta exemplar cristã, condizente com os preceitos religiosos os 

quais seguia. 
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EPITÁFIO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse é o túmulo de família, porém a imagem do sepultado que dele 

sobressai é a do General do exército brasileiro Sebastião Marcondes da Silva, mais 

conhecido como General Marcondes. Nasceu em 14 de dezembro de 1919, em São 

Bento do Sapucaí, São Paulo, e faleceu em 28 de junho de 2004 em São Paulo 

capital. Era formado em medicina, farmácia e direito. Foi vereador por São Paulo em 

duas legislaturas e posteriormente como deputado estadual também por São Paulo. 

Era Filho de Teophilo Marcondes da Silva e Henriqueta Cheredia Marcondes da 

Silva e casado com Cida Gouveia. 

(Fonte: www.cidamarcondes.com) 

 

Como se pode constatar pela imagem, este é um túmulo bastante suntuoso, 

no qual constam, além do nome do sepultado e sua data de morte, mais de um 

epitáfio, mas um deles nos chamou a atenção, por ser um recorte de um trecho 

bíblico no túmulo de um general, denotando, acima de seus feitos, sua crença cristã. 

Assim, nossa análise incidirá no epitáfio transcrito abaixo: 

 

Fotografia do acervo pessoal da pesquisadora. 
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A cena de enunciação constitutiva desse gênero de discurso epitáfio remete 

a um quadro cênico composto por uma cena englobante condizente com o tipo de 

discurso teológico e de uma cena genérica correspondente ao gênero de discurso 

epitáfio, pelo fato de se constituir de uma inscrição tumular. Ambas essas cenas são 

condizentes com o tipo de discurso que circula, em sua maioria, nos cemitérios 

cristãos. 

 

Uma cenografia cristã 

Saindo do quadro cênico e indo para a cenografia, que se eleva a primeiro 

plano, observamos uma cenografia engendrada por um “discurso citado”, discurso 

este que já foi posto em circulação no mundo, e ainda, que por esta cenografia 

perpassam vários discursos, que agora de ressignifica como um discurso da morte 

pelas vias da crença cristã de ascensão da alma ao “Reino de Deus”, crença 

outorgada pela Bíblia. Por esse viés, essa cenografia é interdiscursiva por comportar 

o discurso bíblico e o do enunciador. 

 

O interdiscurso: e Jesus disse... 

O interdiscurso observado na cenografia é um discurso citado, ou seja, um 

discurso parafraseado, porém visivelmente recortado da Bíblia, mais precisamente 

do Evangelho de São Mateus, Capítulo 25, Versículo 34: 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Quando o 

Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, 

 
GENERAL MARCONDES 

† 28-6-2004 

 
VENHA BENDITO DE MEU PAI, POSSUA O REINO QUE FOI PREPARADO PARA VOCÊ. 

POIS TUDO O QUE VOCÊ FEZ A UM DOS MEUS IRMÃOS FOI A MIM QUE O FEZ. 

                                                                                                     (JESUS CRISTO) 
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sentar-se-á no seu trono glorioso. 32. Todas as nações se 

reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o 

pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33. Colocará as ovelhas 

à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 34. Então o Rei dirá 

aos que estão à direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai, tomai 

posse do Reino que vos está preparado desde a criação do 

mundo, 35. porque tive fome e me destes de comer; tive sede 

e me destes de beber; era peregrino e me acolhestes; 36. nu e 

me vestistes; enfermo e me visitastes; estava na prisão e 

viestes a mim’. 37. Perguntar-lhe-ão os justos: ‘Senhor, quando 

foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te 

demos de beber? 38. Quando foi que te vimos peregrino e te 

acolhemos, nu e te vestimos? 39. Quando foi que te vimos 

enfermo ou na prisão e te fomos visitar?’ 40. Responderá o 

Rei: ‘Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes 

isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim 

mesmo que o fizestes’.” (Mateus 25, 31-40). 

Uma questão a ser ressaltada é o fato de que todo discurso age sobre o 

outro, numa tentativa de angariar sua adesão. Dessa forma, o enunciador apropria-

se do discurso do outro objetivando convencer seu co-enunciador de que é esse o 

discurso mais condizente com a memória da pessoa falecida em homenagem. 

Como já foi exposto em análise anterior, quando um enunciador toma para si 

o discurso do outro, o discurso primeiro (o original) se reatualiza em função das 

condições de produção. Assim o discurso bíblico agora é o discurso do enunciador, 

que o singulariza, já que não mais faz parte da Bíblia, mas da cena genérica 

correlata ao gênero de discurso epitáfio, o qual, por sua vez, homenageia a memória 

do morto, diferenciando-se do primeiro, cujo intento era profetizar. 

Para a análise fizemos recortes. 
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Recorte 1 

 

 

Considerando o recorte 1, depreendemos, primeiramente, um discurso de 

crença numa vida após a morte, já que esse recorte foi foi retirado de um contexto 

bíblico em que se afirma, por ativação de nossa memória discursiva, a volta de 

Jesus Cristo à Terra (o Filho do Homem; Rei), a fim de separar os “bons” dos 

“pecadores”, sendo que os primeiros serão por Ele levados para o “Reino de Deus”, 

o que pode ser comprovado pelo discurso original “Quando o Filho do Homem voltar 

na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso”. 

Isso quer dizer que o enunciador acredita que haverá o retorno de Jesus à 

Terra e que este (Jesus) levará consigo para uma outra vida o morto. Além disso, 

mesmo que não precisássemos visitar o discurso primeiro, é possível depreender 

um efeito de sentido duma crença numa vida póstuma, já que, nesse enunciado, o 

verbo “ir”, conjugado na primeira pessoa do presente do imperativo afirmativo, 

(venha) denota uma ordem, que neste caso seria do “Filho do Homem”. 

 

Recorte 2 

 

 

Outro discurso evidente e validado por nossa memória é o da crença de que, 

após a morte terrena há um outro “mundo”, um outro “lugar” para onde irão os “bons” 

e os “justos”, observado no recorte 2. Se esta constatação está incorreta, então que 

“reino” seria esse senão aquele que “Deus” preparou para os bons cristãos desde a 

criação do mundo? A resposta a essa pergunta daqueles que creem na Bíblia é o 

“Céu”, o “Reino de Deus”. 

Recorte 3 

 

 

“VENHA BENDITO DE MEU PAI,” 

 

“POSSUA O REINO QUE FOI PREPARADO PARA VOCÊ” 

 

 

POIS TUDO O QUE VOCÊ FEZ A UM DOS MEUS IRMÃOS FOI A MIM QUE O FEZ. 
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Do Recorte 3, desvelamos um discurso de afirmação de que o morto é 

merecedor do “Reino de Deus”, por ter sido “justo” quando em vida, já que esse 

recorte foi retirado de um discurso bíblico que outorga essa depreensão de sentido: 

Porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes 

de beber; era peregrino e me acolhestes; 36. nu e me vestistes; 

enfermo e me visitastes; estava na prisão e viestes a mim’. 37. 

Perguntar-lhe-ão os justos: ‘Senhor, quando foi que te vimos 

com fome e te demos de comer, com sede e te demos de 

beber? 38. Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, 

nu e te vestimos? 39. Quando foi que te vimos enfermo ou na 

prisão e te fomos visitar?’ 40. Responderá o Rei: ‘Em verdade 

eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isto a um destes 

meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o 

fizestes [...] (Mateus 25, 31-40). 

 

Perante ao que foi exposto, constata-se que o interdiscurso, formado por 

essa rede discursiva composta pelo discurso bíblico e pelo discurso do enunciador,  

foi ressignificado por este último com o propósito de construir uma imagem do 

falecido de bom cristão, merecedor do “Reino de Deus”, e, por isso tudo, credor 

numa vida após a morte. Assim, o discurso do outro serve para validar e avalizar a 

cenografia de discurso citado construída pelo enunciador. 

 

Um Ethos Cristão  

Apesar de ser um discurso citado, do interdiscurso agora ressignificado, denota duas 

vozes, evocando igualmente dois fiadores, como é característica do discurso 

religioso: um fiador invisível (nesse contexto evocando Jesus Cristo) e um fiador do 

enunciador (que pode referir-se ao(s) familiar(es) ou qualquer outro(s) participante(s) 

das condições de produção), os quais validam esse discurso. No entanto, a 

construção do corpo enunciativo – o ethos discursivo – incidirá sobre o discurso do 

enunciador, já que é deste a imagem que nos interessa. 
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Dessa corporalidade do fiador que ao ressignificar o discurso citando, 

apagando a voz do “já dito”, desvelamos um caráter do fiador crente na continuação 

da vida num mundo simbólico, confirmado pela formação discursiva “Reino de 

Deus”, pertencente a um discurso cristão, e por isso mesmo sem denotar um tom de 

angústia, dor ou sofrimento em seu discurso de morte. 

Disso decorre a construção de um ethos do bom cristão, aquele que acredita 

na morte como uma porta de entrada à continuação de sua vida póstuma. 

Desvelamos também um ethos ligado à coragem, sem medo de enfrentar a morte. 

Dessas imagens enunciativas, então, desnuda-se para nós um ethos “altivo” 

condizente com a imagem evocada do sujeito empírico, do sujeito que no mundo foi 

um General do exército brasileiro.  

Das análises antecedentes, afirmamos que esse gênero de discurso epitáfio 

foi construído a fim de homenagear e perpetuar a memória do morto na memória do 

grupo social por meio da homologação de sua fé cristã. 

Cabe nesse espaço uma comparação entre as duas análises anteriores. O 

discurso do epitáfio do Reverendo, sujeito que no mundo propagou o discurso 

bíblico, é revestido de formações discursivas que remetem simbolicamente ao 

campo da guerra, enquanto o discurso do epitáfio de um general do exército 

brasileiro, cujo grupo social pertencia, além do familiar, àquele que pertencia às 

“instituições da guerra e do combate”, foi construído pelas vias da religiosidade, 

havendo, semanticamente pelo discurso, uma troca de papéis sociais.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Por meio desta pesquisa mostramos que o gênero de discurso epitáfio é um 

recurso discursivo utilizada pela sociedade, desde os tempos primórdios, para a 

sobrevivência do morto na memória social, assegurada tanto pelo plano 

escatológico, quanto por seu renome mantido através de uma biografia exemplar, a 

fim de escapar do anonimato, que é a verdadeira, completa e definitiva morte. 

Por temos tratado, ao longo deste estudo, a certeza da morte como 

produtora desses discursos, fundamentamos essa ideia pelas vias da Antropologia, 

da Filosofia, da Religiosidade e da Psicanálise com o intuito de confirmar, amparado 

nessas ciências humanas, o fato de que o homem sempre se preocupou com a 

morte e o morrer, passando, os vivos, a dar mais atenção aos seus mortos 

objetivando receber destes uma intercessão junto a Deus, crenças essas reforçadas 

pela religião cristã. 

Abordamos o cemitério como um lugar de memória, tanto individual quanto 

coletiva, lugar em que veiculam os gêneros de discurso epitáfio, sendo responsáveis 

pela sobrevivência do morto por duas vias discursivas: a escatológica e a biográfica. 

A primeira homenageia o morto com discursos religiosos, teológicos e bíblicos, 

enquanto a segunda presta ao falecido uma homenagem de memoração, 

relembrando seus feitos e suas condutas exemplares em vida. 

Mostramos como os modelos dos epitáfios foram se transformando ao longo 

dos séculos, desde as mais antigas civilizações, como a grega e a romana, até aos 

dias atuais, cujos discursos eram construídos por epígrafes a elegias, havendo uma 

lacuna do século V ao século VIII, voltando essa tradição tumular com mais força a 

partir do século XV, cujos modelos incluíam a interpelação do autor-defunto ao 

passante, os vivos dialogando diretamente com os mortos a respeito da saudade e 

da dor que este deixou entre os seus, relatos biográficos enaltecedores das conduta 

didática e exemplar do falecido e o morto tomando para si o discurso do outro, 

principalmente os teológicos. 

Para analisar tudo o que antecede, recorremos ao aparato teórico-

metodológico da Análise do Discurso de linha francesa. Antes, porém, refizemos o 

percurso de sua gênese aos dias atuais, objetivando à explanação das categorias de 
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análise propostas por Dominique Maingueneau, principalmente as por nós eleitas 

com esta tese, como os gêneros de discurso, o interdiscurso, a cenografia e o ethos 

discursivo. Assim, pudemos observar como as cenas de enunciação, mais 

precisamente a cenografia, por colocar a cena englobante e a cena genérica em 

segundo plano, pode construir um efeito de sentido ora condizente ora não com 

essas cenas que as antecederam. 

Constatamos ainda como interdiscurso é transpassado não só por campos 

discursivos ligados diretamente à morte, como os laudatórios, mas também por 

variados campos outros, como o da poesia, o da literatura, o do patriotismo e do 

biografismo, além de tantos outros que requerem novas pesquisas voltadas a esse 

tema. 

Por fim, observamos a variação de ethé discursivos que podem ser 

desvelados a partir dos enunciadores dos discursos dos epitáfios, como o ethos do 

herói que encara a morte com bravura; o ethos inconformado com a perda de seu 

ente querido para a morte; o ethos do crente na morte como passagem a uma vida 

póstuma, e por isso mesmo positivo; o ethos lírico que ameniza sua dor pelo 

discurso da existência de uma eternidade no paraíso, entre outros que também 

merecem ampliação por pesquisas vindouras. 

Em suma, no final de nossa pesquisa, pudemos comprovar nossa tese de 

que por meio do discurso dos epitáfios o homem, certo de que vai morrer, consola-

se com a certeza da vida eterna e anseia por manter viva sua lembrança no grupo 

social ao qual pertencia quando vivo. Além disso, comprovamos que a crença da 

morte como passagem para outra vida perpetua-se no discurso dos epitáfios, cuja 

cenografia auxilia o ser humano a ingressar na “Eternidade” e a biografar as virtudes 

do falecido, legitimando a perpetuação de sua memória. 

Não tivemos a pretensão de esgotar o assunto a respeito dos gêneros de 

discurso epitáfio, ao contrário, deixamos um campo aberto para outras pesquisas a 

respeito desses gêneros, como por exemplo analisar a autoria desses gêneros e os 

discurso atópicos por eles perpassados. Assim, acreditamos ter contribuído, pelo 

menos, com um estudo introdutório a respeito dos gêneros de discurso epitáfio. 

 



177 

 

REFERÊNCIAS 

AGOSTINHO, Santo. Livro IX: 35 – O batismo e a volta para a África. In: ______. 
Confissões. Trad. Maria Luiza J. Amarante. São Paulo: Paulus, 2002. 

______. A cidade de Deus. 2. ed. Vol. 1. Trad. J. Dias Pereira. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1996. 

______. O cuidado devido aos mortos. Vol. 19. São Paulo: Paulus, 2002. 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: nota sobre os aparelhos 
ideológicos de Estado. 2. ed. Trad. Walter José Evangelista e Maria Laura Viveiros 

de Castro. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

ARIÈS, Philippe. Sobre a história da morte no ocidente desde a Idade Média. Trad. 

de Pedro Jordão. Lisboa: Teorema, 1988. 

______. O homem diante da morte: todos nós morremos 2. ed. Vol. I. Trad. Luiza 
Ribeiro. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989. 

______. O homem diante da morte. 2. ed. Vol. II. Trad. Luiza Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1990. 

______. Sobre a história da morte no ocidente desde a Idade Média. Trad. de Pedro 
Jordão. Lisboa: Teorema, 1988. 

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória 

cultural. Trad. Paulo Soethe. Campinas/SP: UNICAMP, 2011. 

AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. Entre a transparência e a opacidade: um estudo 

enunciativo do sentido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Tzvetan Todorov. 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 

______. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi 
Vieira. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2009. 

BÍBLIA. V. T. Bíblia sagrada: nova tradução na linguagem de hoje. Barueri, SP: 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2001. 

BORGES, Maria Elizia. Arte funerária no Brasil (1890-1930): ofícios de marmoristas 

italianos em Ribeirão Preto. Belo Horizonte, C/Arte, 2002. 

BRANDÃO, Helena Nagamine. Enunciação e construção do sentido. In: FIGARO, 

Roseli (Org.). Comunicação e Análise do Discurso. São Paulo: Contexto, 2012. 

CATROGA, Fernando. Recordar e comemorar: a raiz tanatológica dos ritos 
comemorativos. Mimesis, Bauru, v. 23, n. 2, p. 13-47, 2002. 

CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique (Orgs.). Dicionário de análise 
do discurso. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 



178 

 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. Trad. Angela M. S. Corrêa. São 

Paulo: Contexto, 2009. 

CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. Trad. Reginaldo de 

Moraes. São Paulo: UNESP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999. 

CHAUI-BERLINK, Luciana. O inconsciente. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 

CHIAVENATO, Júlio José. A morte: uma abordagem sociocultural. São Paulo: 

Moderna, 1998. 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Trad. de Vera da 

Costa e Silva. 21. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. 

CORRÊA, José de Anchieta. Morte. São Paulo: Globo, 2008. 

COURTINE, Jean-Jacques. Análise do discurso político: o discurso comunista 

endereçado aos cristãos. São Carlos, SP: EduFSCar.  

DUCROT, Oswald. Dizer e não dizer: princípios de semântica Linguística. Trad. 

Carlos Vogt, Rodolfo Ilari e Rosa Attié Figueira. São Paulo: Cultrix, 1987. 

______. O dizer e o dito. Trad. Eduardo Guimarães. Campinas, SP: Pontes, 1987. 

FARACO, Carlos Alberto. Linguagem e diálogo: as ideias Linguísticas do Círculo de 

Bakhtin. São Paulo: Parábola, 2009. 

FERREIRA, Ana Paula Ramos. Epigrafia funerária romana da Beira Interior: 

inovação ou continuidade? Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, 2004. 

FERREIRA, Maria Cristina Leandro. Os desafios de fazer avançar a análise do 
discurso no Brasil com singularidade e liberdade. Revista do Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo, v. 4, n. 2, p. 241-249, 
jul./dez., 2008. 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 

______. La vie des hommes infames. In: Les Cahiers du Chemin, n. 29, 15 janvier, 

1977, pp. 12-29. 

______. A ordem do discurso. 18. ed. São Paulo: Loyola, 2009. 

FRANCO, Clarissa de. A cara da morte: os sepultadores, o imaginário fúnebre e o 
universo onírico. Aparecida, SP: Ideias e Letras, 2010. 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização: novas conferências introdutórias à 

psicanálise e outros textos (1930 – 1936). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. 

______. O mal-estar na cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&P, 2014. 



179 

 

______. Psicologia das massas e análise do eu. Renato Zwick. Porto Alegre: L&P, 

2013a. 

______. Totem e tabu. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2013b. 

GADET, Françoise; HAK, Tony. (Orgs.). Por uma análise automática do discurso: 
uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Trad. Bethania S. Mariani. Campinas/SP: 

UNICAMP, 2010. 

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback. 13. ed. 

Vol. II. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 

KASTENBAUM, Robert; AISENBERG, Ruth. Psicologia da morte. Trad. de Adelaide 
Petters Lessa. São Paulo: EDUSP, 1983.  

LACAN, Jacques. O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da 
psicanálise. Trad. Magno. 2. Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

LOUREIRO, Raquel Vaccari de Lima. O desvelamento do sujeito e da morte no 

discurso dos epitáfios. 2011. 119 f. Dissertação. (Mestrado em Linguística) - 

Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Espírito 

Santo, Vitória, 2011. 

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em Análise do Discurso. Trad. 
Freda Indursky. 3. ed. Campinas, SP: Pontes, 1997. 

______. O contexto da obra literária. Trad. Marina Appenzeller. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001. 

______. Diversidade dos gêneros de discurso. In: MACHADO, Ida Lúcia; MELLO, 

Ruth (Orgs). Gêneros: reflexões em análise do discurso. Belo Horizonte: 
NAD/FALE/UFMG, 2004. 

______. Termos-chave da análise do discurso. Trad. Márcio Venício Barbosa e 

Maria Emília Amarante Torres Lima. Belo Horizonte, MG: UFMG, 2006.  

______. A análise do discurso e suas fronteiras. Matraga. Rio de Janeiro, v. 14, n. 

20, p. 13-37, jan./jun., 2007. 

______. Gênese dos discursos. Trad. Sírio Possenti. São Paulo: Parábola, 2008a.  

______. Cenas de enunciação. Trad. Sírio Possenti e Maria Cecília P. de Souza-e-

Silva. São Paulo: Parábola, 2008b. 

______. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana Raquel; SALGADO, Luciana. Ethos 

discursivo. São Paulo: Contexto, 2008c. 

______. Filologia e análise do discurso. In: RODRIGUES, Maria das Graças Soares; 
SILVA NETO, João Gomes da.; PASSEGGI, Luis (Orgs.). Análises textuais e 

discursivas: metodologia e aplicações. São Paulo: Cortez, 2010. 



180 

 

______. Doze conceitos em análise do discurso. Trad. Adail Sobral. São Paulo: 

Parábola, 2010. 

______. Discurso literário. Trad. Adail Sobral. 2. ed., 2. reimp. São Paulo: Contexto, 

2014a. 

______. Discours et analyse du discours: une introduction. Paris: Armand Colin, 
2014b. 

______. Discurso e análise do discurso. Trad. Sírio Possenti. São Paulo: Parábola, 
2015. 

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: 
DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora 
(Org.). Gêneros textuais e ensino. 5. ed. São Paulo: Parábola, 2010. 

MARIANI, Bethania; MAGALHÃES, Belmira. Lacan. In: OLIVEIRA, Luciano Amaral 
(Org.). Estudos do discurso: perspectivas teóricas. São Paulo: Parábola, 2013. 

MICHELETTI, Guaraciaba (Org.). Estudos de discurso e estilo. São Paulo: 
Terracota, 2012. 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2004. 

MORIN, Edgar. O homem e a morte. Trad. Cleone Augusto Rodrigues. Rio de 
Janeiro: Imago, 1997. 

MOTTA, Antonio. À flora da pedra: formas tumulares e processo sociais nos 
cemitérios brasileiros. Recife, PE: Massangana, 2009. 

NASCIMENTO, Jarbas Vargas. Análise do discurso e ensino de Língua Portuguesa: 

solicitação de diálogo. In: NASCIMENTO, Jarbas Vargas (Org.). Espaços de 
textualidade e da discursividade no ensino de Língua Portuguesa. São Paulo: 

Terracota, 2012.99999 

NIETZCHE, Friedrich. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. 
Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

NUGARA, Silvia. Entrevista com Jean-Jacques Courtine. Organon. Rio Grande do 
Sul, v. 24, n. 48, jun./jul., 2010. 

OLIVEIRA, Luís César. A existência e a morte. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 7. ed. Campinas, 
SP: Pontes, 2007. 

______. Discurso e leitura. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

PASCAL, Blaise. Pensamentos. 2002. E-book. Disponível em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/pascal.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2015. 

PASSEGGI, Luis (Orgs.). Análises textuais e discursivas: metodologia e aplicações. 
São Paulo: Cortez, 2010. 



181 

 

PÊCHEUX, Michel. Estrutura ou acontecimento. Trad. Eni Orlandi. 5 ed. Campinas, 

SP: Pontes, 2008a. 

______. O discurso. Trad. Eni P. Orlandi. 5. ed. Campinas,SP: Pontes, 2008b. 

______. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Trad. Eni P. 
Orlandi. 4. ed. Campinas, SP: Unicamp, 2009. 

PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito sagrado da igreja ao cemitério público: 

transformações fúnebres em São Paulo (1850 – 1860). São Paulo: Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 2004. 

POLLAK, Michael. Memória e identidade. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 
10, 1992, p. 200-212. 

PRADO JR., Caio. O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense, 2008.  

QUINET, Antonio. Os outros em Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 

RANK, Otto. The myth of the birth of the hero: a psychological interpretation of 

mythology. 1914. Disponível em: <http://sacred-texts.com/neu/mbh/index.htm>. 
Acesso em: 20 jul. 2014. 

REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do 

século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 

REZENDE, Eduardo C. Morgado. Cemitérios. São Paulo: Necrópolis, 2007. 

RICŒUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Trad. Alain François. 
Campinas, SP: UNICAMP, 2007. 

RODRIGUES, José Carlos. Tabu da morte. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

SANTOS, Sonia Sueli Berti. Pêcheux. In: estudos do discurso: perspectivas teóricas. 
São Paulo: Parábola, 2013. 

SAVIAN FILHO, Juvenal. Religião. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

SÃO PAULO. Prefeitura. Secretaria de Cultura. Folder da Secretaria de Serviços 
Funerário da Prefeitura de São Paulo [s.d.]. 

SCHOPENHAUER, Arthur. Da morte, metafísica do amor, do sofrimento do mundo. 
Trad. de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2008.  

SCOT, Benjamin. As catacumbas de Roma. 4. ed. Rio de Janeiro: Casa Publicadora 
das Assembléias de Deus, 1982. 

SILVA, José Otacílio da. Althusser. In: OLIVEIRA, Luciano Amaral (Org.). Estudos do 

discurso: perspectivas teóricas. São Paulo: Parábola, 2013. 

VASQUES, Márcia Severina. Crenças funerárias e identidade cultural no Egito 

Antigo: máscaras de múmia. 2005. 161 f. Tese (Doutorado em Arqueologia) – 



182 

 

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2005. 

VILAS-BOAS, Sergio. Biografismo: reflexões sobre as escritas da vida. 2. ed. São 

Paulo: Unesp, 2014. 

 

SITES CONSULTADOS 

BÍBLIA SAGRADA ON LINE. Maros. V. 39. Disponível em: 
<www.bibliaon.com/versiculo/marcos_5_39.> Acessado em: 15 jul. 2014. 

WIKIPÉDIA. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cemiterio_da_Consolacao> 
Acessado em: 20 ago. 2015. 

IMAGENS CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO. Disponível em:  

<https://www.google.com.br/search?q=cemitério+da+consolação&safe>. Acesso em: 
20 ago. 2015. 

BEATRIX. Disponível em: <http://www.beatrix.pro.br/index.php/cemiterio-da-
consolacao>. Acesso em: 21 ago. 2015. 

CEMITÉRIO CONSOLAÇÃO. Disponível em: http://www.cemiterio.net/cemiterio-

consolacao. Acesso em: 20 ago. 2015. 

CINETÉRIO. Disponível em: <http://cinema.uol.com.br/album/cineterio-leva-sessoes-

de-cinema-ao-cemiterio-da-consolacao-em-sao-paulo.htm>. Acesso em: 30 de jul. 
2015. 

Dicionário online de latim. Disponível em: 

<http://www.dicionariodelatim.com.br/busca.php>. Acesso em: 21 jan. 2015. 

 

  



183 

 

ANEXO  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO – CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO 

 

 

 


