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A morte da criança nos 
necrológios dos jornais mineiros 

dos séculos XIX e XX: memória, 
imaginário e crença religiosa
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Resumo 

Os necrológios do século XIX e início do século XX foram elementos 
importantes para que os familiares e amigos pudessem homenagear 
os mortos e prestar condolências pela perda de um ente querido. A 
introdução dos impressos nas sociedades mineiras revolucionou, assim, 
o modo como os mortos eram lembrados, pois, pelos jornais os jacentes 
tiveram a rememoração de seus atributos distribuída pela comunidade na 
qual eles se inseriram, criando uma memória referente aos mesmos. No 
caso dos necrológios dedicados às crianças mortas, contudo, o aspecto 
ligado às crenças religiosas foi preponderante. Nas páginas dos jornais, 
elas foram ressaltadas pelo caráter angelical de suas almas e pelo poder 
intercessor que possuíam, lhes permitindo intervir por seus familiares 
do Paraíso. O estudo proposto busca, desse modo, destacar os aspectos 
dos necrológios infantis e suas nuances, e como a incorporação de novos 
elementos materiais influenciou novas práticas referentes à morte.
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Alguns estudos se dedicaram a analisar a relação entre a materialidade 
e a morte, considerando a primeira como parte decisiva no processo que 
envolve desde os últimos instantes do moribundo até o luto. Uma dessas 
investigações encontra-se no livro de Daniel Miller, Trecos, troços e coisas, 
no qual o antropólogo busca esclarecer a importância da materialidade 
fundamental para a compreensão de nossa humanidade1. Com relação à 
morte e aos recursos materiais, Miller analisa o modo como os objetos do 
morto podem atuar no processo de luto. Segundo ele, a maneira como os 
pertences do morto são despojados podem ajudar os viventes a lidar com 
a perda das relações com os entes queridos, pois, especialmente nos casos 
de mortes abruptas, “se você não pode controlar o modo como se separa 
do corpo vivo, decerto pode controlar o modo como se separa, ou se des-
poja, dos objetos outrora associados àquele corpo”2. Os bens do falecido 
–  que inicialmente podem trazer um sentimento de angústia frente a sua 
visão –  têm no tempo um elemento importante para a capacidade de 
desligamento desses pertences, constituindo-se uma etapa da superação 
da perda. As atitudes de acumulação e despojamento são essenciais para o 
controle do processo de separação, pois são menos violentas e súbitas do 
que a morte. Para a memória do ente querido não ser totalmente esqueci-
da, contudo, mantêm-se alguns objetos (na menor quantidade possível) 
de forma que cada relação significativa do passado seja mantida, mas de 
uma maneira na qual as lembranças não atrapalhem as novas relações que 
se formam. Daniel Miller nomeia essa atitude de “economia dos relacio-
namentos”. Ela tem na materialidade do objeto uma ligação forte com a 
temporalidade do despojamento3.

1 Nesse estudo, Daniel Miller questiona a oposição vigente entre sujeito e objeto e, 
para isso, ele discorre sobre o papel dos objetos em nossa vida, propondo que esses 
sejam respeitados ao invés de negados, pois, uma apreciação profunda das coisas leva a 
uma apreciação profunda das pessoas. Para o autor, os objetos fazem as pessoas assim 
como as pessoas fazem os objetos, uma vez que ao constituírem um “cenário” no qual 
vivemos e passando, por vezes, despercebidos, os objetos nos restringem e, com isso, 
nos ajudam docilmente a aprender a agir de forma apropriada. Os objetos possuem, 
desse modo, uma “agência” própria, não se submetendo totalmente a nós e fazendo, até 
mesmo, que tenhamos um sentimento de submissão a eles. Daniel Miller, Trecos, troços 
e coisas: estudos antropológicos sobre a cultura material, Rio de Janeiro, Zahar, 2013.

2 Daniel Miller, op. cit., p. 215.
3 Para Miller, objetos cujo desgaste é maior, como as roupas, são mais rapidamente 

despojados do que, por exemplo, as joias, que tem uma durabilidade maior. Ibid., p. 220.
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A importância das reflexões de Miller consiste no processo de idea-
lização dos mortos, na qual os elementos materiais desempenham um 
papel central. Os objetos pertencentes ou utilizados pelos falecidos trans-
formam-no numa efígie de museu, evocando tanto seu período de vida 
como ele próprio: “assim, as pessoas têm uma economia de relaciona-
mentos que desbasta as coisas até alguns poucos objetos-chave, e também 
usam esse recurso para transformar a memória do relacionamento, de um 
componente real em outro idealizado.”4

A questão da memória e do papel dos elementos materiais na evo-
cação dos jacentes, assim como o argumento da idealização dos mortos 
por meio dos seus pertences nos auxilia no desenvolvimento do estudo 
proposto. Nas Minas Gerais, a criança morta foi evocada nos objetos 
dedicados ao amparo dos familiares ou nas homenagens construídas para 
elas por aspectos altamente idealizados, e que tem na sua ligação a um ser 
celestial sua característica primordial. A crença na inocência da criança 
não pode, assim, ser desvinculada do pensamento dos homens entre os 
séculos XIX e XX, sendo esse um caráter marcante de sua relação com a 
morte na infância e as convicções que ela envolvia e consideramos que a 
circulação de jornais impressos permitiu novas formas de expressões so-
bre esse acontecimento. Não pretendemos afirmar que as manifestações 
através desses elementos materiais sejam originárias das Minas Gerais, 
pois elas já estavam presentes anteriormente em diferentes regiões, como 
na Europa e América do Norte, e mesmo em outros locais no Brasil. A 
partir da disposição desses aparatos aos homens das Minas Gerais, po-
rém, foi possível firmar essas expressões entre o comportamento desses 
homens, unindo as concepções mais remotas sobre a infância e os novos 
recursos materiais.

Acreditamos que a inserção de novos mecanismos (como a prensa) 
dentro das sociedades mineiras ampliou as possibilidades de expres-
são dos homens, permitindo-lhes um novo comportamento e viabili-
zando manifestações renovadas frente à morte da criança. Esse fato é 
revelador, desse modo, de uma interação entre esses novos artefatos e 
o corpo social. Esses objetos se apresentavam sobre forma do escrito 
em uma folha de jornal, que servia de embrulho ou era descartado 
após a leitura e, por isso, chegando até nós em poucos volumes, mas 

4 Ibid., p. 221-223.
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cujas ideias, à época de sua publicação, atingiam além daqueles que 
podiam apreciar aquelas folhas ou tinham a capacidade de ler. Esses 
periódicos eram lidos em público e muitas vezes tinham suas notas 
comentadas pelo “boca a boca”5.

Com a difusão de jornais produzidos pela iniciativa privada no 
Brasil (em especial nas Minas Gerais) durante o século XIX6 pode-
mos encontrar uma nova prática relacionada à morte naquela região: 
anunciar a perda do familiar ou amigo por meio de periódicos, e 
isso se relaciona ao fato dos reclames pagos se tornarem elementos 
comuns. Entretanto qual era a função de se anunciar a morte de um 
indivíduo para a comunidade utilizando os impressos, sendo que 
muitas dessas não equivaliam a grandes povoados e a notícia da morte 
chegaria, possivelmente, de forma muito fácil a todos os interessados? 
Segundo João Sebastião Witter, os anúncios nos jornais possuem a 
finalidade de dar familiaridade, associação e automatismo em torno 
dos objetos anunciados, buscando atrair, prender e absorver a atenção 
do leitor. Para o autor, os anúncios fúnebres, embora diferenciados, 
pois não visavam à venda ou promoção de algum produto, também 
possuem a função de gerar mais familiaridade, associação e automa-
tismo com os leitores, já que os fundamentos morais e materiais que 
foram rompidos com a morte de um familiar ou de um membro do 
grupo são salvos pelos processos de socialização e solidariedade, sendo 

5 Assim como assinalou Luiz Carlos Villalta, as práticas de leitura se desenvolveram a 
partir do século XVI – intensiva ou extensiva, oral ou silenciosa, privada ou pública – 
e, no final do século XVIII, a oralidade pode ser considerada um aspecto importante 
da repercussão que os livros tiveram. Segundo o autor, no Brasil a leitura oral se 
dividia entre aquela feita dentro dos lares e a pública, que se entendeu devido ao 
analfabetismo. A oralidade e a publicidade da leitura eram uma alternativa para os 
analfabetos ou os que entediam somente o português. Luiz Carlos Villalta, “Bibliotecas 
privadas e práticas de leitura no Brasil Colonial”, in Caminhos do Romance. Disponível 
em http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/ estudos/ensaios/bibliotecas-br.
pdf Consultado em 08 jan 2017, p. 11-12.

6 “A Imprensa Régia, fundada no Rio de Janeiro em 1808, deu início à imprensa escrita 
no país. O primeiro periódico brasileiro, A Gazeta do Rio de Janeiro, tinha a função de 
divulgar toda a informação oficial emanada do Poder Real. Os periódicos produzidos pela 
iniciativa privada apareceram mais tarde. A Idade d’Ouro do Brasil publicado em 1811 
na Bahia, pela tipografia de Manuel Antônio da Silva Serva, foi o primeiro periódico 
produzido pela iniciativa privada de circulação regular no país”. Kátia Carvalho, “A 
imprensa e informação no Brasil”, Ciência da Informação, vol. 25, n° 3, 1996, p. 1.
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esses anúncios capazes de favorecer os laços com o grupo7.
Nossa intenção é, portanto, conduzir à reflexão sobre como a intro-

dução de novos elementos materiais influenciou e resultou em novos 
comportamentos nas sociedades mineiras, apropriando-se de ideias mais 
remotas ali disseminadas, pela utilização de novos meios de expressão. A 
sobrevivência de concepções mais antigas, influenciadas pelas crenças re-
ligiosas, pode ser percebida ainda por meio desses novos impressos, como 
na afirmação de que as crianças mortas rogavam pelos seus entes no Paraí-
so ou na correlação entre a alma dos pequenos e os “anjinhos”.

Assim, recusar a influência da materialidade sobre os comportamentos 
humanos pode ser igualado a reputar ao homem a incapacidade de sofrer 
interferências do meio em que vive e responder a esse de acordo com os 
novos fatos e procedimentos apresentados. Não pretendemos afirmar que 
os objetos sejam o mais importante, mas sim as relações sociais possibi-
litadas por eles, tornando “a influência de um processo cultural passível, 
pois, de especulação histórica”8.

A morte noticiada: os necrológios dos jornais mineiros

Os anúncios da morte infantil nos jornais nas Minas Gerais anali-
sados foram produzidos entre a década de 1870 até meados do século 
XX, e apresentam diferentes formatos e também transformações, sen-
do uma tentativa de expressar o sentimento relacionado à perda. Esses 
periódicos noticiavam o falecimento e convidavam para as cerimônias 
fúnebres, mas não somente isso: eles retratavam a dor da partida e atua-
ram como uma homenagem ao falecido e a sua família. Esses propósitos 
inferidos dos necrológios somente podem ser validados após a percep-
ção da preocupação com esses pequenos textos e a tentativa de exaltar 
o amor e sobrelevar o falecido – embora com algumas exceções cuja 
escrita foi padronizada e simples. A partir da constatação das formas 
plurais de apresentação dos necrológios mineiros, os dividimos em três 
tipos: os necrológios dedicados à criança morta, com a função de exaltar 
sua alma no universo sagrado; os oferecidos aos familiares do morto, 
cujo papel era de levar consolo aos parentes, mas também sobrelevan-

7 João Sebastião Witter, “Os anúncios fúnebres (1920-1940)”, in José de Souza Martins 
(org.), A morte e os mortos na sociedade brasileira, São Paulo, Editora Hucitec, 1983, p. 85-7.

8 Marcelo Rede, “História a partir das coisas: tendências recentes nos estudos de cultura 
material”, Anais do Museu Paulista, vol. 4, 1996, p. 272.
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do o valor da alma do pequeno falecido como forma de confortar os 
vivos; encontramos, ainda, os necrológios padronizados, que apesar de 
possuírem uma redação comum não deixam de se conformarem como 
uma homenagem9.

Apesar da presença dos necrológios nos jornais, assim como subli-
nhado pela historiadora Claudia Rodrigues, esse tipo de discurso não 
foi bem visto pela Igreja Católica, em especial pelo período em questão, 
cujos questionamentos acerca da preponderância da Igreja Católica sobre 
os ritos de morte estavam se acirrando, e no qual essa instituição buscava 
reafirmar seu poder. Claudia Rodrigues enfatizou, assim, a atitude do 
clero como uma

combativa reação e a busca por preservar a presença 
e a direção clerical nos ofícios fúnebres, conforme ela 
assegurava por séculos. Não só isso. Ela busca garantir o 
controle eclesiástico sobre o que era falado por ocasião 
dos funerais, repudiando qualquer interferência de 
temas considerados profanos e leigos em uma ocasião 
na qual ela acreditava que deveriam predominar as 
orações e manifestação de crença nos dogmas que 
baseavam a escatologia cristã e presença do clero como 
oficiante.10

Embora os necrológios mineiros dedicados à criança possuíssem, em 
grande medida, ênfase nos aspectos cristãos da alma infantil, não pode-
mos desconsiderar a existência de certo incômodo do clero com essa ma-
nifestação – embora em um dos casos o necrológio tenha sido oferecido 
por um padre.

Os necrológios dedicados à criança morta

O jornal O Noticiador de Minas – órgão Conservador, como era no-
meado, foi o primeiro impresso encontrado na pesquisa registrando a 
morte de uma criança. Sua edição, publicada em Ouro Preto, datada de 3 
de outubro de 1871, estampa entre suas colunas a legenda “A pedido”, na 
qual um pai oferece um poema em despedida a sua filha. Com o título “A 

9 Títulos dos jornais analisados: O Arauto de Minas, O Liberal Mineiro, O Noticiador de 
Minas, O Jornal de Mina e O Patriota. Do acervo da Biblioteca Nacional do Brasil (BNB).

10 Claudia Rodrigues, Nas fronteiras do Além: A secularização da morte no Rio de Janeiro 
dos séculos XVIII e XIX, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2005, p. 210.
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inesperada morte de minha filha Mariquinha”, o autor do pedido, José 
Miguel de Siqueira, lamenta a perda da filha e o fato de não estar pre-
sente na hora de sua morte. O poema serviu, possivelmente, como uma 
forma de homenagear e se despedir da sua pequena falecida. O tributo à 
filha conta ainda com uma ilustração apresentando um anjo com as asas 
abertas, o que está de acordo com o poema apresentado e a crença sobre 
a morte das crianças.

Figura 1 –  Imagem do Anjo que ilustra o poema11

O poema apresentado no periódico expõe, assim, além da lamen-
tação pela perda prematura da filha, elementos da crença envolvendo 
a morte da criança, como sua rápida chegada ao Paraíso e sobre o 
poder que os pequenos mortos teriam de interceder pelos vivos. O pai 
da criança, caso tenha sido ele o autor do poema, era um erudito e 
conhecedor da matéria religiosa, estendendo a concepção comumente 
apresentada da alma da criança falecida como intercessora, possuido-
ra dos mesmos atributos dos anjos da hierarquia celeste e participante 
dos coros angelicais. Podemos refletir, porém, que esse foi um ensejo 
para que o pai exacerbasse nas considerações acerca de sua filha fa-
lecida, colocando-a num patamar elevado, de forma que ele próprio 
se sentisse mais conformado por sua ausência na morte da criança e 
com a perda em si.

11 O Noticiador de Minas: órgão conservador, 3 de outubro de 1871.
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A inesperada morte de minha filha Mariquinha
Saudemos a mais um anjinho que ao céu subiu.
Adeus, minha querida filha!
Adeus para sempre!
Sessenta dias há apenas que dei-te, sem pousar, pela 
última vez, o último abraço.
E eras por então, tão vigorosa, tão linda aos meus olhos, 
tão rica de vida!
E hoje?!...Ai!...
Hoje jaz dormindo em seu derradeiro sono no seio da 
eternidade! Ai! Filhinha de minha alma! Quanto sinto 
por não ter sido testemunha do teu precoce passamento!
Quanto sinto por não ter podido apertar com amor 
paternal nos meus braços, quando saías da vida, tendo 
apenas entrado nela!
Como a flor ainda em botãozinho, volveste à terra, não te 
abriste ao mundo; não saberá ele o que serias tu um dia, 
e tu zombaste dele.
Quanto finalmente sinto, minha querida Mariquinha, o 
não ter podido cerrar, ao teu último sono, teus olhinhos, 
que nunca mais verão a luz.
E a luz apagou-se-lo para sempre.
Entraste no mundo, e dele saíste com a velocidade da 
sombra, do relâmpago, talvez.
Ainda bem, que não chegaste a conhecê-lo.
Tanto melhor! E é melhor, filha de minha alma, 
ser anjinho no céu, do que peregrinar neste vale de 
sofrimento.
E lá nesse coro angélico, onde estas, implora ao Altíssimo 
para tua mãe angustiada – conforto – resignação para teu 
pai, - consolação para tuas irmãs e irmãos, e prosperidade 
larga para todas essas boas pessoas, que unidas velarão em 
derredor do teu leitosinho de morte.
Deus te salve filha de minha alma.  

José Miguel de Siqueira
Ouro Preto, 30 de setembro de 1871.12

A prática de publicizar a morte do ente querido esteve ligada à ne-
cessidade de se falar sobre a perda, o luto e o próprio sentimento em 

12 José Miguel Siqueira, “A inesperada morte de minha filha Mariquinha”, in O 
Noticiador de Minas: órgão conservador, n° 361, 3 outubro 1871, p. 3.
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relação ao fim da existência terrena, negando a ausência do ser como 
equivalente ao seu desaparecimento. Cabe lembrar, assim como desta-
ca Philippe Ariès, que a publicidade da morte era uma das caracterís-
ticas presentes desde a Alta Idade Média persistindo até o século XIX, 
na qual o moribundo devia ser o centro das atenções. Isso seria reflexo 
do medo de se morrer sozinho, e resultava numa grande concentração 
de pessoas no quarto junto ao jacente13. Esse talvez seja o primeiro 
comportamento derivado da publicidade que envolvia a morte, mas 
não o único. “Falar da morte produz a morte, falar dos mortos produz 
os mortos”. Tal assertiva remete à ideia de que “falar significa produzir, 
na imaginação dos sobreviventes, para além dos signos, alguma coisa 
ou alguém, não por certo um nada”14. Ao falar dos pequenos mortos 
esses pais buscavam fazer com que seus filhos voltassem a existir, mes-
mo no Além e por meio de elementos da sua crença. Aquilo que no 
plano biológico não estava mais presente, tinha existência na ideia de 
seu prosseguimento no Além.

Aos necrológios oferecidos aos parentes da criança morta

A expressão por meio da escrita servia também como elemento dedi-
cado aos amigos e conhecidos, como forma de levar consolo àqueles que 
sofriam pela perda de parentes. A relação de amizade era, desse modo, 
reforçada e reafirmada pelos jornais, e asseveravam ainda a intenção de 
que os companheiros superassem a dor e tivessem a certeza de poder 
contar com os demais. 

Levar consolo ao amigo foi a intenção do anúncio publicado pelo 
jornal O Arauto de Minas de São João Del Rei. Em 9 de dezembro de 
1880, a coluna similarmente nomeada “a pedido”, divulgou um poe-
ma dedicado ao Dr. Gervásio Pinto Candido pela morte de sua neta 
Cocota. O texto enviado pelo Padre A. Correa de Lima trata da dor do 
amigo como uma ferida que traspassa a alma. O único consolo possível 
seria a vontade de Deus: “Do gládio agudo que te fere a alma/ Bem sei, 
amigo, quanta seja a dor; / Mas um consolo te ofereço, receita-o:/ - Tudo 
dispõe assim Nosso Senhor.” O autor prossegue lembrando a ausência 
de normalidade no fato de um avô enterrar sua neta, mas lembra que 

13 Philippe Ariès, O homem diante da morte, São Paulo, Unesp, 2014, p. 23.
14 “ Vida/morte”, in Enciclopédia Einaudi, vol. 36, Portugal, Imprensa Nacional/Casa da 

Moeda, 1997.
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a existência humana é composta por sofrimento: “Que natural não seja, 
que prantees [sic]/ Da sua neta a morte prematura!/ Mas não se esqueça 
deste mundo os transes/ O quanto muito que essa vida é dura!”. Mas, 
segundo o Padre, a lamentação deveria ser atenuada pela consciência de 
que aquela criança, ao morrer brevemente, não tinha sofrido pelas amar-
guras trazidas pela vida, indo para o Paraíso contente, recorrendo à cren-
ça na assunção dos anjinhos e sua capacidade de interceder por aqueles 
que continuam vivos: “Tal foi a sorte desse anjinho meigo/ Que foi o 
mundo tão veloz deixando,/ Aos pátrios lares regressou contente, / E 
junto a Deus está por ti orando”. Para finalizar, o amigo apresenta o real 
intento do poema datado de 1 de dezembro de 1880, o de levar alento ao 
desditoso avô, que padecia pelo sofrimento: “Atende, amigo, deste bardo 
canto/ Pois de tristeza sua voz falece:/ Mas, só deseja de tu alma aflita/ 
Lenir a dor o muito que padece...”15

O Jornal de Minas, publicado em Ouro Preto no dia 7 de fevereiro 
de 1890, trouxe da mesma forma uma homenagem a uma família que 
sofreu a perda de uma criança, tentando levar consolo aos parentes do 
morto. Contudo, o necrológio não foi redigido em forma de versos, mas 
de modo objetivo com relação à mensagem que desejavam encaminhar 
aos parentes, especialmente ao funcionário do jornal, o pai da criança. 
Na primeira página do jornal teve destaque o título “Anjinho”, acompa-
nhado da seguinte mensagem: 

O nosso prezado amigo o distinto companheiro de 
trabalho, José Francisco Rodrigues, acaba de ser ferido 
fundamente em seu coração de pai, perdendo seu 
interessante filhinho – Armando – de três anos de idade. 
Compreendendo a dor que o acabrunha e a sua esposa, 
nós, com alma cheia de tristezas, o acompanhamos neste 
transe. Enviamos-lhe os protestos de nossos sentimentos 
em nome dessa redação e de todo o corpo tipográfico d’O 
Jornal de Minas, colocamos sobre a campa da inditosa 
criança uma coroa de lírios e saudades.16

A mensagem expressa, além do compromisso com o companheiro 
de trabalho, uma tentativa de apresentar a preocupação dos colegas em 

15 Padre A. Correia Lima, “Cocota”, in Arauto de Minas: Hebdomadario Político, instrutivo 
e noticioso, n° 37, São João Del Rei, 9 dezembro1880, p. 3.

16 “Anjinho”, in O Jornal de Minas, n° 29, Ouro Preto, 7 fevereiro 1891. p. 1.
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mostrar que partilhavam o seu sofrimento, mas também as variações que 
esses anúncios poderiam sofrer.

Foram muitos os tipos de necrológios encontrados nos jornais minei-
ros, como no já citado jornal O Arauto de Minas. Essa folha da impren-
sa também trouxe uma nota sobre as mortes de dois “anjinhos” João e 
Cornélio, sobrinho e filho de correligionários dos responsáveis pelo im-
presso. Com respeito ao primeiro falecimento, o texto indica o local de 
enterramento, adjetivos sobre a criança e sua presença junto a Deus após 
sua morte, onde exerceria o papel de intercessor. Já a morte de Cornélio 
foi noticiada em apenas uma frase e condolências à família da criança.

Figura 2 – “Sinite parvulos venire ad me!”17

Os exemplos expostos deixam transparecer aspectos essenciais daqui-
lo que pode se determinar como parte do “trabalho de luto” vivido pelas 
famílias e amigos das crianças mortas, pois o “aspecto social do luto não 
é simples suporte de trabalho individual de pesar [...]. A morte é ocasião 
de uma vasta reunião de pessoas: parentes, vizinhos, amigos, clientes, 
convergem em torno do morto”18. Isso pode justificar a necessidade co-

17 Arauto de Minas de 20 de dezembro de 1884.
18 “Religião-rito”, in Enciclopédia Einaudi, vol. 30, op. cit., p. 477.
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municativa através de necrológios e a relação desses com a negação e, 
posteriormente, a superação da perda do ente querido, características do 
processo de luto19. Os textos basicamente apresentam as fases da dor da 
perda até necessidade afastar esse sofrimento.

Outro ponto característico das manifestações exibidas pelos jornais 
é a de que esses textos são destinados a segmentos sociais mais privi-
legiados, isto é, homens de boas relações, de destaque ou com certos 
privilégios, seja por seu convívio com os responsáveis pelos jornais ou 
por serem homens com certo reconhecimento naquela sociedade. Esses 
são os casos dos familiares citados pelos necrológios, apontados por 
seus títulos distintivos.

O texto a seguir é uma passagem do necrológio publicado pelo jornal 
Arauto de Minas, em 5 de abril de 1884, comunicando a morte do filho 
do Sr. Tenente Francisco de Paula Ribeiro Bhering, apresentado como 
correligionário dos responsáveis pelo jornal. Para confortar o aliado, o 
Arauto lhe dedica as seguintes palavras: 

Lacerante e profundo é o golpe que tão sensivelmente toca 
as fibras do coração paterno: porém na religião que nos 
diz essas que criaturinhas, erguendo asas ao ar, fugindo do 
mundo cheio de enganos e trabalhos, vai entrar no gozo 
da bem aventurança perene encontrarão os pais refrigério 
e doce consolação.20

Os homenageados foram, entre outros, homens de patentes, possivel-
mente respeitados em suas comunidades, e foi grande a preocupação em 
mostrar as condolências no momento de infortúnio.

Os necrológios padronizados

Com o passar dos anos, nos necrológios predominavam uma estrutura 
mais simples e mais padronizada, como no jornal O Patriota, datado de 8 
de janeiro de 1927 e publicado em Baependi. O jornal estampou com o 
título “Anjinho”, a seguinte mensagem: “Voou ao céu no dia 2 o inocente 
Jairo, filhinho do Sr. Vicente Alves Martins e de sua prendada consorte 
d. Joana Lemos Martins. Condolências.”21 O mesmo jornal anos depois 

19 Ibid., p. 478.
20 “Anjinho”, in Arauto de Minas: Hebdomadario Político, instrutivo e noticioso, n° 4, São 

João Del Rei, 5 abril 1884, p. 2.
21 “Anjinho”, in O Patriota, n° 436, Baependi, 8 janeiro 1927, p. 2.
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publica uma homenagem com texto semelhante, para anunciar a morte 
do filho de José Tibúrcio Santos e Dona Maria Dina:

Anjinho
Voou ao céu, o inocente Augustinho, filho do Casal 
José Tibúrcio dos Santos e d. Maria Dina, e netinho do 
estimado faendeiro sr. Américo Lopes.
Pêsames.22

Essa conformação simplificada, porém, não se constituiu como um 
elemento característico do século XX, sendo observada em alguns exem-
plares do século XIX. O modelo de necrológio mais simples pode ser 
observado no jornal Liberal Mineiro, publicado em Ouro Preto, que na 
edição de 1888 traz a notícia da morte de Maria: “Anginho. – Levamos as 
mais sicneras condolencias ao nosso amigo o Sr. Pedro Augusto da Silva 
Nunes, pela perda da dua innocente e interessante filha, Maria.”23

Os necrológios mais simples serviam, especialmente, como uma ho-
menagem à família do morto, pois as condolências, mesmo simples, 
eram dedicadas para aliviar a dor da perda. Embora a redução do texto 
seja uma característica desses anúncios, aspectos da crença ainda podem 
ser encontrados, já que a totalidade dos documentos analisados possui o 
título de “anjinho”.

Numa retomada mais abrangente dos jornais analisados, podemos 
concluir que os necrológios infantis tinham algumas características em 
comum, como ressaltar a morte prematura da criança e o amor dedicado 
a ela. Além disso, a tentativa de levar o conforto à família enlutada, sendo 
esses componentes de um grupo destacado naquela sociedade, pois, além 
de serem ressaltadas as patentes dos homenageados quando amigos dedi-
cavam os necrológios, nos outros casos em que a própria família saudava 
o seu falecido – como nos lembra Witter – a posição socioeconômica 
da família também deve ser considerada, pois quanto maior o anúncio, 
maior o custo, enquanto outros só tinham o pequeno espaço reservado 
para comunicações gratuitas24. Assim, os anúncios menores e padroni-
zados poderiam possuir um custo menor ou constarem entre os comu-
nicados gratuitos do jornal, sendo esse um fator capaz de disseminar os 

22 O Patriorta, Beapendi, 30 de março de 1946.
23 Liberal Mineiro, 11 de abril de 1888.
24 João Sebastião Witter, op. cit., p. 88.
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necrológios com o passar do tempo. Outros pontos presentes estavam 
ligados à pureza infantil, à crença mais remota sobre a elevação certa dos 
“anjinhos” ao céu e sua capacidade intercessora após a sua morte. Tais 
elementos permanecem durante os séculos e encontram nos jornais um 
meio de expressão.

Ao dedicarem esses textos aos pequenos mortos e seus familiares, os 
mineiros procuraram levar aos leitores o pesar pela morte das crianças, e 
por meio dos periódicos conceberam um espaço para divulgação e reme-
moração dos entes falecidos e do respeito àqueles a quem as mensagens 
de compadecimento eram oferecidas. Os jornais atuaram, assim, não 
somente como meio de manifestação de sentimentos, mas como peça 
fundamental para a disseminação dessas ideias naquelas comunidades, de 
forma que a rememoração da criança perdida fosse efetuada, mas tam-
bém para externar a dor da perda.


