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(RESuMO _)

Este trabaiho visa empreender urn estudo antropológico sobre o "morrer em

casa", identificado como atitude diante da moPe, na cidade de Joâo Pessoa-PB. A

partir das diretrizes teóricas sobre os diferentes sistemas culturais de moPe extraldos

de Hertz (1978),Mauss (1970) e Thomas (1993), compreende-se a morte e os ritos

fünebres por seu caráter coletivo e simbólico, os quais, configuram representaçôes

que tanto orientam condutas quanto mantérn a circulaçAo de referéncias sobre o tema.

4	 Apoiados por pesquisa documental em de!rncâ- --Tr-es de óbito buscarnos num-

segundo momento, recoiher e avaliar, através de entrevistas abertas junto aos

familiares dos falecidos, as motivaçäes que !deterrninararn a decisAo pelo Obito

dorniciliar. Evidenciararn-se noçöes que permitirarn aos sujeitos realizarern na prática

uma representaçâo de "boa morte", restituindo o que estava fora do ciclo natural da

vida: morrer no scu lugar. De outra parte, delineia-se urn sisterna de classificação

para a morte sustentado nas representaçôes sot$re a doença, resultando nessa pratica

significativa que alia o espaço e o mornento da morte. Os ritos funerarios revelaram

elernentos do dornmnio da conveniência familiar e do pragmatismo do universo

urbano.
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RESUMÉ

Ce travail envisage une étude anthropologique sur Ia pratique

de"mourir a la maison", identifiée comme une attitude devant la mop, a Ia yule de

joAo Pessoa. En accord avec les orientations théoriques sur les différentes systêmes

culturels de mort chez Hertz (1978), Mauss, (1974) et Thomas (1993), on se rend

compte de la mon et les rites flineraires en ernies de son caractere eollectif et

symbolique qu'orientent aussi bien des conduités que la circulation de références sur

lethéme.

Appuyés par une recherche documentale, nous avons essayé ensuite de

cueillir et évaluer, a travers d'entrevues ouvertes aupres des familiers des décédés,

les motifs détérminants de Ia decision de mourir "a Ia maison".

Ce choix a été permis aux sujets a travers des notions de réaliser a un niveau

pratique une réprésentations de "la bonne mott",rendant au moribond ce qu"etait

hors du cycle naturel de Ia vie: mourir "chez soi'!.

D'autre part, on envisage un systême de classification de (a mort

soutenu par des réprésentations sur Ia maladie, ayant comme résultat cette pratique

significative qui met ensemblel'espace et le moment de la mon. Les rites funéraires

ont devoilé des éléments du domaine de la convenience de la famille et du

pragmatisme du monde urbain.
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JI4TRODUçAO

NAo ha morte natural: nada do que acontece ao homern
jamais é natural, pois sua presença questiona o mundo.
Todos os homens sAo mortals, mas pan cada homem
sua morte 6 urn acidente e, mesmo que ele a conheça e
a consinta, uma violéncia indevida. (Beauvoir apud
Zaidhaft,1990,26)

Satisfeito ninguém fica, nAo, porque ninguém fica
satisfeito orn a morte (lnforrnante,entrevista
n°I l,realizada cm 25/03/97).

- Este estudo versa sobre a ternática do morrer hurnano e de seus efeitos

- sobre os vivos. A morte assume urn caráter especffico e ánico pan a experléncia

- huniana, sendo o .hornem o Unico set vivo a ter consciência da sua finitude e de

- elaborar no nIvel do imaginário, do afetivo, do simbélico e do próprio cotidiano,

- especialmenteritos e crenças, sisternas culturais de orientaçAo dos sujeitos sociais

- diante deste fenômeno.

Admite-se que a moPe compreende a auséncia de vida, a perda do

equihbrio horneostático do organismo, cujos sinais fisico-cllmcos são apreendidos

pela prática médica. Na perspectiva maussiana, essa morte biologica assume a

- expressão fisiolOgica de urn fenomeno que, corno urn fato social total, possui duas

outras expressOes: a psicolégica e a sociolOgica. Na dimensAo psicolOgica desse

- fenorneno, que se expressa na pessoa do doente/m8flZdo, verifica-se a instituição

	

- de diversos estédios marcados por sentimentos de negação, depressão, negociação, 	 -

aceitaçäo e espera, que se manifestam na proximidade corn a rnorte. Nos relatos que

Ccdnstituiram a parte propriarnente empirica da pesquisiueies que acompanharam

p moribundo em sua dor transmitem urna mescia de sentimentos marcados pela

angüstia, pelo sofrimento, pela tentativa de ocultacAo do processo do próprio

moribundo e, por firn, pelo alivio diante da cessaçAo do sofrimento. Segundo Kubler-

Ross (1994), eSses sentimentos estão envolvidos por uma áurea de esperança

sustentadana expectativa de que o mundo cIa tecnologia médico-cientfflca possa



reverter essa situaçAo e que se retorne a vida de antes t4 SeEtimentosye seesvanece )

cpççpçAodo agravamento progressivo do estado de saüde do moribundo e da c
4

marcha para a inevitabilidade_do evento; percepcAossibilitada pelo cotidiano da

vida social.	 j

Já os sigpificados que a rnorte assume expressam-senadimensao

sociológica deste fato, mediante a diversidade cultural e historica caracterIstica de

cada coletividade humana. Diferentemente de qualquer outro fenomeno davida

social, a morte é urna invariante em que se manifesta de modo bastante privilegiado

determinada visAo de mundo fundamento para as diferentes concepçöes, atitudes e-	 .-	 - 'a
formas de vivenciá-la. Nessa dimensAo, verifica-se tainbem as alteraçöes nas relaçoes.

entre os homens e a moPe, e na forma como esta os atinge.

No entanto, pot se tratar de uma experiência ünica pam cada ser

humano, nAo ha como transmiti-la em sua totalidade, dificultando, assim, a sua

apreensâo, já que a consciência humana sucumbe antes do ponto da morte biologica e 7
nada permite fixar este momento corn precisAo. A moPe, fenômeno de noçäo abstrata

14 e sobre a qual so se pode falar quando se está vivo, constitui-se em momento de crise

da vida humana e de desequilIbrio social, o qua[ procura-se evitar atiavés da

instituição de cOdigos culturais sob os quais os sujeitos possam movinientar-se,

garantindo a previsäo dos comportamentos e das atitudes diante da morte.

Cada cultura institui seu sisterna de respostas a açào inevitável da

morte. Desde a expressividade do mundo negro-africano ao silénclo do mundo

urbano ocidental, o significado da morte compreende códigos, atitudes, crencas,

representaçôes da mais variada composiçAo. Na organizaçAo desses multifários

sistemas culturais existem dois niveis pertinentes a realidade que nAo podern ser

desconsiderados, e que interagem num processo dinâmico de reciprocidade. 0

primeiro deles compreende a realidade objetiva da vida, caracterizada pelas

condiçOes reals de existéncia, e como this, nâo poderiam ausentar-se por ocasiâo da

Urn outro nivel da realidade representa a vivéncia subjetiva expressa

pelos sujeitos, pelas práticas, pelas crenças; o que caracteriza o nIvel da experiência

	

4
	 de vida dos individuos e suas açOes sociais. Este nivel estâ ordenado basicainente 	
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pelas condiçôes reals de existéncia, determinante entre o idealizado e aquilo que

pode-se realizar.

- Portanto, a morte enquanto fenômeno social não é diferente das outras

dirnensôes do universo das relaces soclais; nela verificam-se as diferenciaçoes que

penneiath todos os outros domInios deste universo. Assirn é que nAo se morre corn a

mesma idade, nern da mesma maneira, além de existirern diferenças entre Os sexos,

entre as profissoes, entre os niveis de renda. São diferentes as atitudes que se assume

quando se trata cia morté de uma criança, de urn jovem ou de urn idoso; ou quandose

	

trata da morte de uma pessoa próxima ou distante; ou, ainda, se se trata de tuna morte 	 2

violenta, abrupta ou de urna doença que progressivarnente encaininha a pessoa pan o

	

evento final. Consequentemente, muda-se o tratamento corn o defirnto, corn as 	 th

atitudes no funeral, o tipo de enterro, a duração dos ritos,-a irnortalidade da pessoa

social, etc.

	

Por exceléncia, a morte identifica-se, pois, como urn fenômeno cia 	 -

	

realidade portadora de pelo menos dois elernentos do mundo cotidiano: em prirneiro 	 cT

lie lugar, a presença de urn cadaver que ]he dá aspecto objetivo e concreto e, em segundo

lugar, a necessidade dos homens de interpretar esse fato,. interiorizando-o

subjetivamente, assurnindo o carater especifico da experiéncia individual. Existem,

no entanto, algurnas circunstãncias de morte, geralmente acidentais, em que o corpo

näo é encontrado, mesmo assim, os homens promovern a sua representação

sirnbolica, mantendo-se o ritual. De qualquer forma, compreende a moPe uma

realidade imperiosa pan o homem que a viveu, convertendo-se em linguagem,

objetivacAo necessária e ordenadora do significado desse evento na vida cotidiana.

Entretanto, esta retórica que se institui sobre a rnorte está longe de ser

urn processo simples de ordenaçAo da experiéncia vivida: sua expressão esté repleta

de siléncios, choros, interrogacôes, sentirnentos ambiguos, aceitaçâo, palavras e

frases incompletas, encantarnentos; são gestos, mimicas que vão compor, juntamente

corn a linguagern verbal e escrita, o conjunto expressivo sobre a morte. Conjunto,

esse, muito mais arnplo constituldo de outras formas de expressAo aqui nao

contempladas e que acontecem por ocasião da morte, vinculadas ao mistério que este

fenôrncno representa para o hornem, corno: a representação artistica e iconografica da

3



moPe, a celebraçâo de ritos religiosos, o próprio vetório, o enterro, o luto, a

arqueologia dos cemitérios, a decoraçAo dos tiimulos, etc.

For conseguinte, a morte sempre foi teatizath em todos os tempos do

caminhar da Humanidade. Certamente cada momento histOrico atribui-lhe umafaceta

eurna retérica condizente corn o pensarnento social decada contexto. Quer isto dizer

que, do pensarnento filosofico a literatura de cordet, o homern tern produzido

elaboraçoes discursivas em que este fenomeno desponta como centro temático, e

envolvendo as mais diversas questöes que a eta se ajuntarn. 0 olhar sistemático 	
I S-0 LO

Iançado peto homern sobre a morte, embora movido pot interesses diferenciados, e

que resulta sempre na atribuiçâo de sentido, trata de interpretar as arestas que o

mundo dinãmico das relaçOes sociais tern deixado.

Do conjunto de elaboraçoes sécioculturais sobre a morte, foi

justamente o exercicio da prática médica que conduziu o nosso interesse pan este

fenômeno. Três momentos foram, pois, decisivos pan nossa identificaçAo corn o

fenomeno do morrer humano. 0 primeiro rnomento deste nosso envolvirnento esteve

condicionado polo cotidiano da prática médica, cujos esforços estAo voltados para a

manutenção da vida, o que nAo nos impediu do confionto corn a rnorte. Desse

confronto, o profissional de saüde nAo escapa, frata-se de pequenas tutas travadas

cotidianamente e fundamentadas numa racionalidade cimnica, que tern como objetivo

adiar indefinidarnente, se possivel, a chegada desse mornento. No entanto, a vivéncia

da situação de morte apresenta-se corn pesar pam estes profissionais, envotvendo a

sensaçAo de ter sido vencido na batalha, restando-Ihe o conforto de sobressair-se

meihor ern outras. E, finatmente, a cornpreensäo de que, em algum instante da vida, a

situaçAo estara invertida e quiçá sejamos nés, os profissionais, a ocuparmos o oufro

lado da situaçAo, a de paciente e de rnoribundo. Condição dificil de aceitar e de

expressar. Acredita-se, entretanto, que a preparaçAo pan lidar corn a rnorte que se

realiza no transcorrer do curso medico esteja adequada pan o enfrentamento desses

0 que em nossa experiência teve corno resultado a compreensAo dos ' 
9.-

limites da prática profissional e da condiçao humana diante da moPe, constatação 	
V

que veio acompanhada da necessidade de refletir sobre o processo de adoecef e

monet humanos.
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0 segundo momento de envolvirnento contou corn a percepçAo. cr1 tica

da determinaçao social do processo de saüde e doença corno ponto dc referéncia.

Assim, adicionado ao othar individual e biolOgico, tInhamos agora uma visilo coletiva

e social. 0 interessante, neste mornento, foi entender corno a morte atingia

diferentemente os hornens e de como os fatores das condiçUes reais de existéncia

contribuiam para esse processo. Conhecer as condiçoes de vida e suas relaces corn o

estado de saüde da coletividade onde trabalhávamos tornou-se, para nOs, condiçao

fundamental pam o planejamento adequado dos serviços de saüde a serern oferecidos

A população. Dentio desse proceder, a rnortalidade aparece como indicador negativo

de saüde, ou seja, através deste indicador pode-se cornpreender quais os processos

mórbidos que tern conduzido a morte diferentes elernentos cia cornunidade. Nossa

atençào recaiu no fato de que aproximadamente 50% dos óbitos ocorridos no

	

-	 municIpio de Guarabira - PB aconteciarn sent que o doente tivesse recebido

	

-	 -	 assistência médica'. Fato que intrigou as pessoas que constitulain os serviços de

saüde local e ao qual passamos a nos dedicar. 0 movirnento seguinte foi realizar urna

	

4	 rápida investigaçAo junto as famIlias ern que tivessern ocorrido óbitos

condiçOes, cujos objetivos cram identif,car possiveis causas pam o Obito e entender

os motivos da nAo utilizacAo dos serviços locais de saüde nesse momento.

Dentre as diferentes atribuiçOes dadas por essas pessoas ao fato de

seus farniliares terem morrido em casa, nos deparamos com tuna resposta inusitada,

fornecida por urna mAe: eta nAo tinha levado seu fllho para o hospital, onde o rnesrno

teria recebido o atendimento medico - explicando a sua aparente omissAo pelo medo

de que ele "tomasse vento". Na perspectiva cia cultura interiorana do Nordeste, o

vento, as correntes de ar, a "cruviana" (vento rio da madrugada) são considerados

agentes etiol6gicos 2 importantes. Estâvarnos, portanto, diante de urn a situaçAo

insolita: como explicar que o vento era tao importante pam aquela mulher a ponto de

irnpedir a possibilidade de sobrevivéncia da criança? Quais as concepçOes de adoecer

e monet que determinaram as suas atitudes? Entendernos, entAo, que a situaçAo de

Urn óbito é considerado "sem assisténcia médica" quando a pessoa moneu scm que tenha recebido
assisténcia médica durante o momento fatal e sem a determinaçao da causa da morte, geralmente em
outro local que nAo o hospital e que a familia recoite ao Cartorio de Registro Civil local para ernissâo
da DeclaraçAo de Obito, näo existindo suspeitas sobre a causa da morte.
2Sao considerados agentes etiológicos os fatores geradores de doenças, que podem ser de natureza viva
ou inanimada, tais como as bactérias e o chumbo, respecitvamente. (Rouquayrol,1993,127)
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vida daquela muiher e de sua farnilia não era diferente de tantas outras que habitarn o

4 mundo da exclusAo social, mas a sua resposta inaugurava urna outra cornpreensâo de

vida: a de que as nossas açOes nAo são aleatorias, nem exclusivaniente sujeitas as

condiçoes de existéncia.

Elas estAo envolvidas em urn universo que Ihes garante sentido, que

cruza corn a estrutura social onde estarnos inseridos. 0 significado da sua atitude nâo

estava vinculada ao recebirnento da assistência a saüde, comprornetia-se em evitar o

agravaniento da condiçAo de vida da criança em decorréncia do possivel desrespeito

As prescriçoes e crenças que orientarn seu cotidiano, nas relaçOes estabelecidas entre

saüdeldoença e a natureza.

Estava instituf do o terceiro momento de envolvimento corn a morte, o

qual intulamos que dizia respeito as crenças, valores, concepçOes que ternos e que

	

-	 condicionam nossas atitudes no cotidiano. Perceblarnos que o elernento surpresa

	

-	 determinante dessa atitude rnaterna estava preso aos dornInios da Cultura e a eta

- atribuirnos as idéias que as pessoas tern da morte, da doenca e da saáde. Era uma

dirnensAo it realidade social corn que nAo contávarnos sempre e que não poderia ser

alcançada por aquela forma tradicional de apreensão dos elernentos relativos ao

estado de saüde da coletividade. Foi corn a intnçAo de desvendar esses elernentos da

cultura que interferern nos dorninios it saüde/doença e rnorte que ingressamos na

Os-graduação. Nossa interpretaçAo era de que existia tuna dirnensAo do pensar dos

hornens, as representaçôes, que influenciam nas suas açâes sobre a doenca e a morte.

Inicialmente pensanios em identificar as representaçöes sociais sobre a

saüde e a doença a partir das pessoas que presenciaram no seu cotidiano a ocorréncia

de urn Obito sem assistência médica. Universo delirnitado através das declaraçoes de

óbito, de fadl acesso junto a Secretaria de Saüde do Estado da Paraiba, tOrnando o

ano de 1994 como intervalo de tempo ideal, considerando que a pesquisa de campo

seria realizada próxirna it ocorréncia do fato e por ser esse o ano de ingresso na pós-

graduaçAo. Tarnbérn decidirnos desenvolver a pesquisa no municipio de Joâo Pessoa,

capital do Estido da Paraiba, cidade de rnaior porte urbano e de desenvolvidos

serviços de saüde, portadores de uma tecnologia médica. Embora, as qualificaçOes

que the atribulmos não isentasse o municipio it existéncia de urn significativo

nürnero de óbitos acontecidos sern assisténcia médica, situação que se verifIca



tarnljérn no None e Nordeste brasileiros. Evidência suficientemente discutida no

camp  cia saüde püblica, que vincula a morte sem assisténcia médica ao domInio de

uma estrutura social desigual e exciudente. Assim, comprova-se o caráter imperativo

que assume a estrutura sócio-econômica e a insercio dos indivIduos no sistema

produtivo na determinaçAo dessa maneira de morrer. Ao mesmo tempo, havia a

preocupaçAo em diminuir a influência das 1razlioes do rneio rural sobre a visAo de

mundo cbs pessoas que vivenciaram esse fenomeno, vies que consideramos de certa

ascendéncia quando cia realizacao da investigaçao anterior.

Resolvemos, entAo, efetivar esse empreendimento, cujo prirneiro passo

constituiu-se na delirnitacao do universo cia pesquisa: os ôbitos ocorridos em 1994.

Começamos a coleta de dados quantitativos, utilizando para isto as declaraçOes de

óbitoenviadas pelos cartOrios de registro civil para a Secretaria de Estado. Embora

lirnitadas pelo preenchimento, as vezes, inadequado elou incompleto, as dec!araçöes

de óbito constituern-se em documentos valiosos de registro sobre quern, quando,

-	 onde, como e de que mortem as pessoas, se receberam ou nao assistência médica

4 durante a doenca ou no momento cia morte. Foi a panic cia combinaçAo desses

elementos que observamos variaçOes na forma como a moPe atinge as pessoas. Em

verdade, esses documentos acabavam por retratar as situaçôes de moPe dos

indivfduos em circunstâncias sociais concretas.

Dessa variaçAo do morrer regisirada na declaraçAo de óbito,

verificamos que uma quantidade significativa de pessoas haviam morrido em casa,

tendo recebido assisténcia médica durante a doença que as acometeu, corn registro cia

causa cia moz-te; informaçôes encontradas nos atestados emitidos por profissional

medico. Exatamente pelo fato de pertencermos a essa categoria profissional, aquela

situaçAo despertou nosso interesse, fazendo surgir outras questôes, tais como: o

medico havia emitido tima declaraçao de Obito que ele não presenciou? Seth que este

profissional esteve presente nesses momentos ou simplesmente emitiu tal documentp

palo acompanhamento que prestou durante a doença? E se o falecido recebeu

assisténcia médica no transcorrer cia doença pot que sua moPe aconteceu no

domicilio, quando seiia 'adequado' que tivesse oconido no hospital?

Certamente o profissional medico poderia nos adiantar uma explicaçAo

0 -	 pan o seu procedimento, o que seria muito interessante. No entanto, havia

7



sensaçAo, uma intuiçào de que a resposta procurada para compreender esta situação

n90 estaria nesse nivel, mas no nivel cia experiéncia dos individuos, da vida e do

cotidiano, especialmente aqueles que viveram tal drama, que estavam junto do

falecido nos seus momentos cruciais. Estes saberiarn relatar o que viveram, diriarn

das decisôes tornadas, falariam das relaçoes travadas no processo de morte de seus

parentes. Assim como ao vento era atribuIdo o fato de provocar males a ponto de

impedir que a mAe levasse seu fliho doente pan o serviço de saüde, também aquelas

pessoas teriarn interpretaçôes, versöes e motivos pan explicar a situaçAo que

cornpartilharani corn o moribundo, agora falecido.

Dal, o fato de que aquilo que parecia ser do dornmnio da técnica nos

despertou pan o mundo das atitudes, na verdade, pan a diversidade de atitudes do

homem diante cia morte. As atitudes nAo são elernentos isolados, mas compreendeni

- urna série de praticas sociais voltadas pan ajudar o homern a lidar corn a morte. Estas

praticas são consubstanciadas nas relaçôes sociais e pelas circunstáncias que as

engendraram, orientadas pelo contexto cultural onde estAo inseridas (Geerlz,1973).

Desapareceu, assim, toda resistência que sentlamos em assumir a

temática cia morte e suas dimensOes como foco de nosso interesse. E, a partir de

entAo, denominamos essa possibilidade do morrer humano de "moPe domiciliar".

Compreendernos por morte domiciliar a que ocorre nos dornInios cia residéncia, cuja

conferéncia e possIvel pela emissAo da declaracAo de óbito pelo proflssional medico,

caracterizando a atitude diante cia moPe.

Entretanto, existe urn outro elemento importante nesla delirnitaçAo que

consiste no intervalo de tempo de que dispuserain o moribundo e seus farniliares para.

determinar o local de ocorréncia do evento. Este tempo deve-se ao fito do moribundo

estar acometido por processos mórbidos, que iridicarn ama evoluçAo crônica ou

estado terminal relativamente prolongado, necessário pan que a famIlia possa

assumir a decisAo do moribundo de ir pan casa e de morrer no seu "canto", cujo

local de ocorréncia do obito está registrado no atestado. Assim, nAo tivemos acesso a

expressAo do desejo de morrer em casa pelo próprio moribundo, porque nAo

acompanhamos os processos terminais. Tomamos conhecimento desta informação

através dos relatos dos familiares, embora existisse, também em nOs, a intuição sobre

a idealizaçbo do local do desenlace final.
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Compreendemos que se trata de uma atitude enraizada na estrutura

cultural, na rede de simbolos e significados impilcitos, onde transitarnos sem lEe vet

as teias. £ que somente torna-se visIvel na medida em que percebemos a diversidade

de atitudes diante da morte, segredadas pelas deciaraçoes de óbito. No entanto, o

caráter recorrente desta atitude evoca-Ihe o status de urna prática social que se

configura no contexto assinalado.

A prática social do morrer em casa insere-se nesse universo

signiflcativo da cultura que ultrapassa as dimensöes da estrutura social. Remete-nos

ao mundo dos sentidos atribuldos as açôes sociais, portador de urn invólucro cultural.,

que atinge seu paroxismo quando se destina a interpretar o fenomeno da morte.

Significado que so poderia set apreendido no discurso daqueles que viveram o

fenômeno, que realizani sua prOpria interpretacâo, no jogo entre o lembrado e a

- esquecido. 0 sentido dessa atitude está em que as indivIduos optaram pelo local de

sua morte, scm qualquer preocupaçAo em receber assisténcia a morte nessa

circunstància. Observemos as falas seguintes:

Al, depois cia pediu pan vir pta minha cast Eu digo: Jesus, 6
minba Irma, a gente tern que dat arnor, porque se cia fosse pro
hospital, ela nao tinha condiçao quc, quc cia tinha se acabado logo.
...Eia: eu quero isso, eu quero sua casa, nAo minha, na sua casa, eu
you ter, vocé vai cuidar de mim... (entrevista n002, realizada em
30/07/95).

fiji, Ab, nada! EJe pediu pot tudo pan não monet no hospital. Eie
so queria monet em casa, so quern cuidava dde era cu.

Ele que, nOs faziamos tudo que dc queria. Tudo que dc pedia,
fazia. Se dc dissesse que qucria ficar em casa, agente deixava em
cast Ultirnamente, dc não queria mais it pta medico, dc passou,
faltando urn ano pta eYe monet, dc nâo queria mais ft pta medico
de jeito nenhum, dc ja sabia qual era a doença dde (enirevista
n°09, realizada em 24/03/97).

Sabe pot qué? Quando ele era mais forte, quando ele tava Ia em
p6, ele din... ah, zneu fliho, quando cu for chegar, quando eu tiver
perto de cu moner, não deixe cu sozinho, nAo. Al, cu dizia a ele: tá,
meu pai, eu peguei com o senhor, eu faço, cu faro em seu nome,
meu pal. AM que eu flz, CIraças a Dens, eYe moneu na caminha
dele.
Eu sei porque eYe disse que queria rñorer na cama dele, porque a
muffler dde, cia era viva. Ela foi intemada também. ... Apois,
quando eu tiver doente, deixe cu monet em casa, nao me ievc pro
hospital (entrevista if 10, realizada cm 24/03/97).
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Por que em casa? POrque ninguérn sabia qua] era o probiema dela.
Ela foi perdendo peso, perdendo peso, justaznente.
Intemamos nâo. Que ela pedia pm nâo intemarern cia, que
Mo, no hospital operou, lrouxe pm cast A pessoa já sabendo o
resultado. Ela nAo queria se intemar, as meninas disse: mile, mae se
quiser se intemar, agente intema, pm senhora tomar ao menos urn
scm. Ela disse: Mo, you não (enirevista n°11, realizada em
25/03/97).

Mo, nAo [ficar no hospital], porque rneu esposo tern urn fib quc 6
medico, entAo dc vinha atendcr dc aqui mesmo. Acho que foi ci e
quem deu o atestado (enirevisia n°13, realizada cm 25/03/97).

Porque Mo tinha mais jeito.
Porque dc foi internado e Os medicos passaram tudo o que devia

ser feito. Al, os meninos Irouxciarn para tratar em cast
Eu sei que ja de Wilma hora, internam novamente, botarn no M.
Eu acho mais ruim porque nem a farnilia pode assistir, como já
aconteccu corn minha mile.

Par isso, a gente acha melhor, quando urn paciente, urna pessoa
da gente tà doente, fica em cast ye que Mo tern mais cura, ficar
pm ser assistido péla farnilia (tcvista 0014 realizada cm
25/03/97).

At A pratica social da morte domiciliar encontra-se, assim, delirnitada por

duas categorias principals: o tempo e o espaço. 0 tempo, interposto entre o

diagnOstico/prognOstico da doença e o momento fatal, garante a recuperaçAo de

experiências anteriores que fiindamentam a adoçao dessa pratica. 0 que permite ao

moribundo pensar sobre a possibilidade da morte, fazer uma escolha e decidir pelo

local do desenlace, embora Mo tenha, na maioria das vezes, dernonstrado ter

consciência do seu estado. Esta decisAo é confirmada e mantida pela famIlia. Ja ao

espaço domiciliar se atribui a idealizaçAo da situaçAo de morte pam o que val e para

os que flcam, conduzida pela escolha feita diante da proxirnidade e cia condiçAo

irreversfvel do estado do moribundo.

Diante da escotha do espaço privado para os momentos finals da vida,

sustentAvarnos certa expectativa corn relaçAo a prevaiência ou predomInio desta

atitude em determinados grupos sociais. Isto nao se configurou. A mode domiciliar'

estava distribuida uniformemente no espaço urbano. Como decorréncia, esta

possibilidade de morrer em casa exigia a superaçâo de sua apreensAo numa

perspectiva de classes soclais. Contudo, nao se trata de exirnir as diferenciaçOes

sociáis do processo, pois também aqui elas se manifestam, como já enfatizado, nAn

estando, entretanto, encompassadas no nosso objeto.
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Do mesmo modo, as vinculaçoes religiosas nao evidenciarain

.4 determinaçaes significativas nos acontecimentos. NAo obstante, o pensamenlo

religioso presente nos discursos dos inforrnantes retrataram a certeza de que as coisas

procederarn em confornildade corn a vontade de Deus. E certo, no entanto, que o

pensamento teológico e as escatologias da ressurreiçAo nAo podem ser

desconsideradas na constituição cultural da sociedade ocidental, fundarnentalmente

crista. E, enquanto pensarnento oricntador de condutas e comportamentos, que tern

no abandono da forma corporal e no desapego aos bens materiais, os critérios de uma

boa morte e do alcance da eternidade para a alma.

A morte em casa, sob tais condicäes, se diferencia, pois, de outras

possibilidades do moner. Da morte sem assisténcia médica, por se tratar de urn

evento com docurnento oficial comprobatório assinado pelo profissional medico,

legitimo detentor de autoridade pam atestar o evento. Embora isso nao signifique que

o acontecimento da morte sern assisténcia médica nAo tenha ocorrido em tais

circunstâncias e que a famIlia tenha procurado diretarnente o cartório de registro

civil, em detrimento daquele que prestou assisténcia no transcurso do processo

patologico. No entanto, a morte scm assisténcia médica vincula-se basicamente an

padrAo de desigualdades sociais instituido em nossa sociedade, marcado pela falta de

acesso aos serviços, pela ineficiência das politicas püblicas e pela natureza th nossa

estrutura sócio-econômica predominante. Situaçâo muito comurn no Brasil, agravada

pela deficiência ou mesmo auséncia de serviços de verificaçao de óbito, que impede

urna avaliaçào das causas de morte e urn planejarnento adequado dos serviços de

saüde.

Da morte abnipta, pontual, que nAo permite ao falecido e sua familia

qualquer possibilidade de refletir sobre o evento, ou mesmo de qualquer outro tipo de

escolha. Essa moPe caracteriza-se por urn acontecimento violento e inesperado, que

atordoa a todos. Enquanto que a morte domiciliar corresponde a urn processo

progressivo de monet, afirmado no instante do diagnostico e determinado pelo

carater ineversivel do prognóstico.

Diferencia-se também da morte hospitalar .pelo fato de que, mesmo

diante da possibilidade de ter acesso a assistência nesses momentos finais, procede-se
-4-	

a urna escolha, uma opcäo, constitulda pela ordern do espaco privado, do domicilio
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como ambiente pan o desenlace. Oç

sozinho nesse mornento, muito men

esta atitude o abandono em hospit

parentes e/ou farniliares, principalir

moPe solitária e triste, presenciada

se escapa da estratégia hospitalar de

pessoas idosas, largadas em asilos,

cotidiano agitado daqueles que the s

que compreende a preferéncia por nAo estar

nurn espaço impessoal e frio. ContrapOese a

de portadores de doença maligna por seus

te em sua fase terminal, o que resulta numa

pelo companheiro de enfermaria quando

tar 0 moribundo. Ou ainda pelo ahandono de

sabor da sorte, de modo a nAo atrapalliar o

próximas.

Trata-se de urn fenômeho eth que 0 moribundo tern urn prazo antes de

morrer. 0 individuo pode nAo saber de süa proximidade corn a morte, ou que se

encontra irremediaveirnente condenado, nias os seus próximos tern consciéncia da

suâ situaçAo. Acreditam os familiares e 0 . medico que aquele que vai morrer tern,

raramente, condiçäes de aceitar o seu estado, e temendo suas reaçoes, negam-the a

realidade fatidica. A nossa sensaçAo, depois da experiência de campo, é de aqueles

que monerarn pressentiram a proxirnidade da morte, compreenderani a exiguidade de

suas vidas e, mesmo assim, em poucas Situaçaes, expressaram seus sentimentos;

como que a amenizar o sofrimento dos vf*os. Mas, essa nâo é urna situaçAo ünica.,

existem outras atitudes diante do moribundo, que somente a singularidade de cada

mornento pode dar-Ihe sentido.

Assim, o que temos neste trabaiho nAo e o discurso do moribundo, do

doente, mas de seus familiares. Daqueles que foram os co-autores das decisoes, que

assumiram a condiçao de manter o doente no lugar dele, a sua cast Mesmo correndo

o risco da contanlinaçAo pelos elernentbs sociais do fenômeno da morte: o

preconceito, a auséncia de assisténcia oportiina para o moribundo, crIticas eventuàis.

PoMm, se sentem extremarnente gratiflcados pela IiçAo de solidariedade da qua]

foram preceptores. Isso nAo quer dizer que tenharn esquecido os preceitos do mundo

urbano no qual estão inseridos, o que evidencia-se na praticidade dos ritos, como no

velório e no funeral.

E exatamente da experiência da morte do outro que estamos tratando,

que , no arnbito da cultura, se expressa disersamente entre sociedades e dentro da

nossa própria sociedade pelas circunstáncias que a envolvem. Esta diversidade sobre

as experiéncias de moPe aparece também na variedade dos tacos afetivos que nos
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ligam ao desaparecido e segundo o mornento em que nos posicionemos diante cia

situacAo, quando se sabe que a doença é fatal, durante a agonia, durante os funerals e

o luto, muito tempo depois. Esta morte alcança sua verdadeira magnitude na medida

em que o achegado estã presente e situa-se como autêntico participante do processo.

Para Thomas (1993) corn demasiada frequência, no mundo ocidental, o homern

morre sozinho ou entre estranhos insensIveis as exigencias do momento do desenlace.

No nosso caso, a reflexAo sobre o fenomeno esteve pautada na

percepçAo de que morrer em casa não representa uma pratica social recente na
	 0-

história das atitudes do homem diante da morte, principalmente na sociedade

ocidental. Resistem atitudes consideradas como o ideais de morte, e que se

constituem na preparacAo pan o evento e nos rituals, entre elas, a rnorte domacla. 	
(-I

realizados nas dependéncias cia residéncia do próprio rnoribundo. Foram os estudos

histôricos sobre as relaçôes entre o homem e a morte, produzidos pelos estudiosos

das mentalidades, P. Aries (1989) e M. Vovelle (1987), que enfatizam as principals
	 C)

atitudes constituldas historicamente na sociedade ocidental, tendo refletido sobre o
IrIIq

	

	
proceder humano perante a morte, contribuiçAo significativa que nos orienta na

delirnitaçAo cia atitude presente.

No ámbito cia antropologia, a morte e o morrer corno preocupaçâo

intelectual surge articulada aos estudos sobre diferentes culturas, corn enfoque dado

aos ritos, as crenças, a magia, a organização social, a religião, etc.. Robert Hertz

inaugura, no inicio deste século (1907), os estudos voltados para a temática cia morte,

numa perspectiva propriamente antropológica, seguido por Marcel Mauss (1926) e

outros autores mais recentes, como: Jean Ziegler (1977) e Louis-Vincent Thomas

(1983). Retorna-se, assim, os contextos culturais em que o sistema de moPe estâ

inserido nurna perspectiva mais ampla, identificando as diversidades e atributos

culturais de cada contexto social.

Da vasta literatura sobre a morte, o recorte bib!iográfico que on

realizarnos evidencia o tratamento dado a morte domiciliar, como fenômeno d6

domInio cultural e das atitudes historicarnente marcadas, exigindo o enfoque a partir

cbs duas perspectivas, como fundarnentos pan a análise: a histOrica e a antropológica

da atitude. No Brasil, os estudos sobre a morte datam da década de 80, considerada

urn periodo de grande producao. São elaboradas obras como a organizada por José de
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Souza Martins (1983) e outras, àomo o trabalhode José Carlos Rodrigues (1983). E

mais recente, por Joao José Reis (1991), estudando a revolta popular ocorrida na

Bahia, no século passado, denorninada Cemiterada.

Em fiinçAo de que a situaçäo de moPe constitui em momento critico

para o grupo social, entendemos que o seu sentido, assirn como a sua aceitaçAo, so

podem ocorrer no nivel da Cultura. De urna perspectiva coletiva que, nestes

mornentos, reafirma-se diante do individuo, através de urn controle exercido pela

prOpria circunstAncia e que impôe significado a experiéncia vivida. Assim, o padrAo

cultural dentro do qual o homem pode se movirnentar propicia a auto-orientaçAo

necessaria a construçAo dos acontecimentos. Trata-se de urn conceito de Cultura que

deve set marcadarnente simbOlico, pam dar sentido ao que os homens fazem pot

ocasiAo da morte. Falamos do conceito postulado por C. Geertz (1989), que reacende

a idéia da diversidade cultural e de sistemas organizados de sImbolos significantes,

de onde os homens atuam.(p.58). Especificarnente sobre as relaçOes corn a morte,

compreende o fato de que

"[a] morte de uma pessoa ameaça a sociedade que sustenta o
vivente, donde é preciso criar urn cédigo pan perpetuar na morte a
vida do motto e do grupo (Gomes e Pereira, 1995,229).

Dal que a percepçAo cia diversidade cultural que se expressa no

cotidiano e nas condiçoes em que a moPe se apresenta nao pode desprezar as

heranças histOricas e culturais. Acrescente-se a isto, a acentuada heterogeneidade

étnica constitutiva cia sociedade brasileira que, diferentemente de out-as, conjuga um.

sincretismo cultural de gestos e ritos que envolvem, também, a morte. Sem

aproflindar a análise das relaçoes étnicas, consideramos que no sincretismo resultante

das relaçOes entre africanos e lusitanos, tais atitudes aproximam-se

significativamente, quando voltadas pan a morte, especialmente os .ritos que se

configuraram no Brasil. A pane as diferenças - relaçoes corn os mortos e concepcOes

sobre o além, o universo dos sistemas de morte no Brasil reservani elernentos desses

dois mundos culturais.

Neste universo cia cultura estAo mergulhadas diferentes categorias

--4	 analIticas que certamente contribuem para a elucidaçào do fenomeno do monet em

casa. E o caso das representaçôes sociais, que tal como expressas pot S. Moscovici
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(1978), compreendern o conjunto de ideias on concepçOes coletivas que orientarn os

individuos no cotidiano social. Corn isto, querernos afirmar a constituiçAo de urna

determinada percepçAo de mundo que se estabelece no nivel do consenso coletivo, ao

ser compartilhada por todos e evidenciada nas relaçâes sociais. E deste proceder

coletivo que identificarnos a rnaneira corno este conj unto articulado influencia nas

praticas individuals. 0 que nAo significa negar a autonornia do individuo diante do

fenorneno, poMrn confirmar a sua capacidade criativa de conciliar o consenso e as

possibilidades de realizaçAo, o que garante a dinániica da cultura

Os discursos dos sujeitos revelain o valor sirnbOiico das práticas

sociais, constituido como velculo da interpretacAo que realizam cia açâo e do contexto

sOciocultural onde estAo inseridos. Enquanto elemento constitutivo cia existéncia

social, trata-se de urna interpretação anunciada do vivido que dota as açöes de

significaçao e que, no piano simbólico, retrata as idéias, noçOes e concepçäes sobre a

morte e o morrer compostos na visAo de mundo dos indivfduos.

Cabe ainda, neste dominio, uma observaçâo sobre as relaçoes que se

- estabelecem entre o discurso cientifico e o discurso do senso cornum, representados

por medicos e farniliares, respectivarnente. 0 contato, que ocorre duránte a doença,

agonia e no pós-rnorte pan ernissão do atestado de óbito, permite que no nIvel do

senso cornurn se realizern incorporaçOes de elementos discursivos do mundo cia

medicina, os quais são reelaborados de acordo corn a propria conveniência. A

incorporaçAo que se processa, no entanto, corrobora as atitudes adotadas de rnaneira

coerente e legitirnadora. Como resultado, o discurso elaborado toma-se importante

pam o contexto cia morte em casa, veiculando a idéia de que a Deus caberia a deciso

sobre a vith e a morte do outro. Mas, tambérn pelo fato de que essa rnorte aconteceu

por uma causa comprovada pela Medicina e que, sornente ela, tern autoridade pan

afirmar diante do grupo social a sua impossibilidade de qualquer intervenção no

destino do moribundo. 0 que justifica, agora, o curnprimento cia decisão tomada pelo

mesmo de ir pam casa, assistindo-o em seus áltirnos mornentos.

Metodologicarnente, assurnirnos a proposta interpretativa de apreensão

cia realidade das relaçoes e experiências sociais, partindo do percebido sobre o objeto

pan aquilo que dele se diz. Assim, de uma percepcão sustentada nurna visAo e

discurso técnicos sobre o fenorneno, carninhamos progressivamente para o mundo da
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açAo hurnana e, dal, pan o que o fenômeno diz de si mesmo, através dos discurso dos

individuos. Trata-se daquele conjunto de praticas e estratégias presentes no social

portadoras de sentido na medida em que circularn como palavras. (Rodrigues apud

Moreira e Paiva, 1996,60). Havia, no éntanto, urna preocupacão corn a nossa

capacidade de desprendirnento de urna visäo do conhecimento absoluto, enquanto

portadora de uma legitimidade que garante o poder de verdade, qual seja, a condiçAo

de medica. 0 próprio fenömeno da morte nos fez perceber que tratarnos de

interpretaçöes do universo das experiéncias pessoais, conduzidos por urn veiculo

simbolico que as anuncia, de uma ação social - a pratica, que as fimdarnenta e de

urna historicidade.

A tentativa de uma descriçAo densa (cf. Geertz,1989) é o que nos

propornos, certarnente corn consciência das nossas limitaçôes, das dificuldades de

nos desprender do mundo das certezas. Para superar essas Iimitaçoes optamos por

contextualizar, na medida do possivel, o sujeito do conhecimento, as relaçOes entre

este e o objeto e, finalmente, os resultados da interaçAo ocorrida. Adentramos no

- universo das relaçôes entre o homern e o mundo, entre a ação e sua interpretaçao.

Aceitamos a noçAo de que lidarnos corn interpretaçöes possIveis sobre o ocorrido, o

experimentado e o vivido, submetido ao pensamento de quern o relata. 0 objeto de

que tratarnos compreende urna possibilidade de combinaçAo dos elementos que

estavarn no contexto cia vida daqueles individuos, resultando em urn rnorrer em casa e

em uma experiência sobre a morte.

A preocupaçAo com a cOmpreensâo da atitude está em evitar

consideraçOes apressadas em tomo do morrer em casa, buscando-se encontrar aqueles

elementos recorrentes nas atitudes e nos discursos. Atribuir a permanência dessa

atitude ao fato de que o medico haveria recomendado, já que sobre aquele caso nao

haveria mais o que fazer e que o ideal é morrer junto da familia, seria uma análise

limitada a superficial idade do fenomeno, esquecendo-se o contexto cultural onde tal

evidéncia está inserida, e que permite a dinâmica de comportamentos soclais sern, no

entanto, desrespeitar as regras e invariantes norteadores, invisiveis ao olhar do senso

comum.

A recorréncia ou o encontro quantitativo com o morrer em casa
-4-

constituiu-se no primeiro mornento do delineamento cia pesquisa. Esta etapa esteve
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baseada na exploraçao das Declaraçôes de Obito do rnunicipio de JoAo Pessoa - PB e

limitada ao anode 1994, pelos mesmos motivos anteriormente expostos.

Assirn, diante do conjunto de inforrnaçOes retiradas das declaraçOes de

óbito, tivernos a oportunidade de caracterizar esta maneira de morrer, nAo so em

relaçao ao local de ocorréncia, mas corn relaçAo a outras variáveis, como: sexo,

idade, localizaçAo geografica no municIpio, a causa da morte. Destas, foi a

uniformidade da distribuiçAo dos Obitos no espaço urbano que nos sensibilizou pan o

entendimento de que a atitude de morrer em casa nAo dizia respeito apenas a urn

grupo, porém estende-se aos diferentes estratos sociais. Isto nos fez inferir sobre urn

outro caráter constitutivo deste fenomeno, qua] seja o conjunto forrnado pelas

patologias que conduziram a morte das pessoas, geralmente doenças crônicas ou

neoplasias. Fundamentamos esta suposiçAo na compreensAo de que, nestes casos,

	

-	 entre o diagnóstico da doença e o momento da morte decorre urn intervalo de tempo,

relativo ao gnu de acometimento por essas doenças, permitindo ao rnoribundo e seus

	

-	 farniliares a oportunidade de pensar sobre a doença e suas conseqUências, bern corno

	

't	 sobre o local de ocorréncia do evento derradeiro.

Caracterizada a atitude diante da morte, empreendemos a segunda

etapa da pesquisa, de carater qualitativo e desenvolvida atnvés de entrevistas abertas,

perrnitindo a livre abordagern do tema pelos informantes. Pretendemos, entAo, através

dos discursos emitidos sobre a moPe, apreender os significados por trás daquela ação

compartilhada corn o falecido.

Por ser urn modo de contar e urn modo de lembrar, a entrevista
produz sempre uma interpretaçAo daquele quc relata. Mas aquilo
que se conta - o acontecido, o vivido - e o significado que the
confere o narrador, nAo é exatamente ünico, senfto a experléncia
pessoal no interior de possiveis historicos bern determinados, e que
se dao na forma pela qua[ aquele individuo esth situado socialmente
(Schraiber, 1993,33).

Além disso, o relato que se produz nao se constitui apenas de

sentimentos, mas, fundamentalmente, realiza-se em urn trabaiho intelectivo de

recordar e ordenar os momentos vividos e guardados na .memOria. Esses relatos

Ver tabelas de I a 5 no apéndices.
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traduzem a singularidade de cada experiência pessoal, reconstituindo-se no momento

da entrevista.

Portanto, nada mais oportuno do que afirmar que as entrevistas

constituIrain momentos de aprendizado pan o pesquisador, na medida em quo

permitirarn sua interaçAo corn outras visOes de mundo. A interaçAo näo leva apenas a

ouvir, mas tarnbém a se fazer entender; assim, pudernos perceber o interesse por pane

dos entrevistados sobre as nossas intençöes em querer saber dessas coisas:

Agora, al Cu, al Cu vou perguntar a senhora por que a senhora vem
conversar além desse caso? (Entrevista n'10, realizada em
24/03/97).

Todas as entrevistas foram gravadas, a exceçäo de unia, a pedido, que,

-	 por outro lado, nos mostrou as dependéncias da sua casa e os lugares onde o

moribundo passou os seus Ultimos dias. Mim, procedemos urn estudo minucioso de

- cada entrevista ate a sua impregnaçAo, de modo que pudemos construir urn inventário

das categorias presentes nos discursos. A decisao de que o conjunto de entrevistas

realizadas (16) era suficiente baseou-se na constataçAo da repetitividade de

informaçoes apreendidas nas entrevistas, provendo urna arnpla visAo do tema e

considerando a totalidade do conjunto.

Cabe reconhecer que a estruturaçAo discursiva sobre a morte em casa

esteve marcada pelo tempo decorrido entre os acontecimentos e a real izaçAo das

entrevistas, variando em tomo de urn a trés anos do ocorrido. Corn isto, queremos

enfatizar que o discurso emitido poderia ter outra composiçâo se a sua apreensAo

ocorresse em outro mornento, por exemplo: no calor dos acontecimentos. Assim,

aflrrnamos a particularidade deste estudo: trata-se da interpretaçAo assurnida por estes

sujeitos sobre a realiclade vivida, que está longe de ser esgotada no retratado. Do

mesmo modo que o relato dii experiência de conviver corn estas pessoas, mesmo que

por alguns instantes, não representará a riqueza daqueles momentos. Contextos ricos

em gestos, mImicas, reticéncias, siléncios, choros e outros desdobramentos,

expressôes de instantes inesqueciveis e inexaurIveis.

Vet relação de entrevistas realizadas nos apendices.
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Entender o moner em casa e seu discurso teve sua reflexAo iniciada

corn a retornada da nossa compreensAo de morte, adquirida durante o curso de

graduaçAo - a medicina, e a percepçAo da mortalidade como evidência das atitudes

humanas frente a morte. De maneira que o primeiro capItulo registra a concepçAo

técnica da moPe e a descoberta da historicidade das atitudes. Já no segundo capItulo,

procuramos contextualizar o evento a luz da concepçAo de Cultura; tratamos da

instituição de urn sistema de morte que abrange noçôes e ritos funerários, evocando a

tempo e o espaço como categorias pan sua interpretaçAo.

Finairnente, podemos nos debruçar sabre o material empirico coletado,

o que realizainos no terceiro capItulo, revelando as elementos discursivos que

orientam a nossa idéia de uma representaçAo social sobre a moPe que permeia

atitudes e retóricas. Os momentos desta análise foram definidos pelas funcäes

recorrentes que emergem em cada discurso. Resultante deste trabaiho, procedemos

nossas consideraçoes finals sobre o que nos propomos realizar e as perspectivas que

este estudo deixa vislurnbrar sobre o fenômeno da morte e do morrer hurnanos, na

sociedade ocidental.

Eleger esta dirnensAo do fenôrneno da morte corno objeto de nosso

interesse académico representou a superaçAo de algumas limitaçöes. A piimeira

delas, de natureza humana, donsistiu em subjugar a vontade inconsciente de rejeicAo

em favor da vontade consciente de desvelar este fenorneno, o que exigiu urn grande

esforço. Era a sensaçAo de que cada deelaraçAo exarninada constitula-se nurn recado

inegável da nossa própria natureza e finitude. Rernetia, ainda a convicçäo de que

seria impreterivel revirar sentirnentos remanescentes de ciramstâncias criticas na

vida daquelas pessoas, que seriarn cornpartilhados conosco. 0 que nos fez perceber

que adotanios uma estratégia inconsciente de adiarnento do trabalho de carnpo,

somente superada pela transcriçao das entrevistas realizadas anteriormente e da

certeza de se estar realizando, de certa forma, algo positivo pan aquelas pessoas.

Foram momentos de amadurecimento pessoal do pesquisador, de desenvolver um'

sentimento de tolerância para corn as coisas da vida. Mas, principalmente, de

reconhecer a valor da vida e de quAo devernos ser humildes perante ela.

Reconhecer-nos neste objeto compreendeu, ainda, superar as
-t	

expectativas de busca de certezas para ingressar no mundo das dñvidas e das
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possibilidades. Apostamos em recuperar aquele estado de coisas onde os elementos

se combiriam, dando significado ao que os homens vivem. Descobrir a

particularidade do moner em casa consistiu em enxergar no viver humano, aquele

acontecimento que nAo seth esquecido. Procuramos fligir do caso clinico e cia certeza

dos nümeros, para rebuscar momentos, sentimentos e outras expressOes que nAo se

manifestam nestes limites, cabendo somente na experiência dos fatos.
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l.A VISIBILIDADE DA MORTE.

Mas a cada instante da vida nés somos sacs que vamos
morrer e no momento presente seria tudo, se este nAo
fosse a destine mate e atuantc (Simmel,1988,171).

Mont-se em qualquer pane do .mundo, sob a condiçao
preliminar de estar-se viva (Cascudo, i 971,93).

0 fascinio que nutrimos pelo fenomeno do rnorrer humano percorreu

uma passagem da visAo médica para o universo dapercepçAo cultural do evento.

Observamos que esta preparaçAo teve urn carater progressivo e curnulativo de

orquestraçào do olhar que ora lançamos sobre a morte. Demarcado, essencialmente,

por aproximaçoes corn diferentes aspectos do fenômeno, o que limitamos em trés

- dirnensoes. Do ensino medico, compreendendo a primeira dimensAo da aproximação,

preparando objetivamente o olhar sabre o corpo humano, encerrado em sua

individualidade biolOgica. Num segundo momento, enfrentamos a dimensAo coletiva

e social cia morte estimulados pela critica a teoria cia unicausalidade biolégica na

determinaçAo do processo saüde/doença. F, finalmente, aquela dimensAo referente a

atitudes e significaçoes edificadas pelos homens.

Deste processo tratamos neste capitulo. As duas primeiras dimensoes

acima, serão apreciadas num mesmo mornento, pela énfase no aspecto concreto e

demográfico do evento - a matte consumada (Vovelle,1987). Num segundo passo

enfocaremos a descoberta cia dimensao cultural cia moxie, visivel em atitudes e

comportamentos, ritos e crenças, expressöes dos sentidos que lhe são atribuidos.

Cabe ressaltar ainda que trata-se de uma perspectiva muito particular

de experimentar o fenômeno da morte e do morrer hurnano, contida na subjetividade

do pesquisador. Aprendemos a respeitar a aspecto multiforme cia morte, prudéncia

exigida pan consolidar a tarefa de tornar visivel apenas urna de suas formas. Do

mesmo rnodo que buscarnos visualizá-!a como urn todo, a que pode parecer uma

atitude ambiciosa, porém necessária considerando que a fragmentaçao do fenomeno

dificulta a percepçao da riqueza de elementos presentes no tratamento dada a este

imponderavel humane. Resta uma Ultima ponderaçAo vinculada a compreensAo de

-	 que existe uma contemporaneidade entre as sujeitos que falam e a sujeito que escuta.

'4-
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Em outras palavras, a alteridade antropológica ernergiu nAo em outra sociedade, mas

no cotidiano dos indivIduos envolvidos e que compartitham os mesmos valores,

I	
crenças e concepçOes, respeitada a heterogeneidade da sociedade urbana e complexa..

1.1. SOBRE 0 CONCEITO TECNICO DE MORTE: A MORTE CONSUMADA.

0 curso de medicina inicia seu desvendarnento do corpo hurnano corn

urn objeto bern peculiar que é o próprio corpo do hornem em seu estado inerl:e,

conservado em formol. Esta e uma forma muito especial de conduzir urn ensinarnento

• cuja intençAo e prornover a vida: desmistificando o seu objeto de estudo; on seja, i-

aquilo que se deve evitar: a morte. Assim, é sobre esse corpo morto que se inicia o

- aprendizado daquele dedicado a area da saüde, especificamente a medicina. Dito de

outra forma, é na manipulaçAo do corpo humano sern vida que a iniciaçAo médica

corneça; aquilo que é culturahnente mIstico, intocável, toma-se palpável,

desrnistificado.

Romper a barreira cultural, portanto, representa o primeiro passo pam

atcançar urn olhar objetivo e racional sobre o corpo humano, necessário para o

exercicio futuro da prática rnédica. Assirn, é na desmistificaçAo do corpo que se

revela a condiçào histOrica do advento de uma medicina positiva. De urn olhar que

nào busca mais os motivos para urn castigo divino que se abate sobre os doentes,

mas, a realidade de seu corpo: a espécie de sintomas e sinais que o acomete, a

classificaçAo espacial da doença, para, finairnente, revelar, através da anatomia

patológica, a verdade registrada no próprio cadaver.

0 ensino medico parece recompor os movimentos históricos que a

clinica realizou pan atingir a autoridade que ora Ihe depositamos. Desta forma, o

iniciado deve percorrer este trajeto, corneçando pelo ensino da Anatomia Humana,

objetivando a qualificaçAo exigida pela medicina. Considerada por Concone (apud

Martins, 1983) o vestibular do ensino medico, est.a disciplina capacita os iniciados, a

sernelhança de urn rito de passagem, para adentrar no seu aprendizado. Incorpora,

portanto, as tensOes e reservas que se impôern sobre os mornentos iniciais da vida de

estudante, revelando o mundo das lendas que se contam sobre o pavilhào de
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anatomia, as orientaçoes dadas pelo professor pam a manipulaçAo dos corpos: o

jaleco, as luvas, o comportarnento, ate as reaçOes orgânicas decorrentes do choque

dos primeiros contatos corn o cadaver. Este choque inicial sinaliza sobre a realidade

da prática médica e exige a instituicAo de sistemas defensivos necessarios pam que o

aluno possa prosseguir em seu empreendimento. Começa, assirn, o aprendizado de

urna ideologia médica que se estende por todo o curso, tanto em seus momentos

formais - de sala de aula, quanto em seus momentos informais, das conversas nos

corredores.

No entanto, é sornente a partir do século XVIII que a clInica médica

realiza este rnovimento de buscar na morte a compreensAo pan os mistérios dos

fenômenos da vida e da doença, mas tainbém da própria morte. Se retornamos a

interpretaçAo hipocratica de que sobre a naturezanAo se deve intervir, apenas deixa-la

seguir seu curso, este momenio histOrico representa urn desvio proflindo no

conhecimento do homem sobre si mesmo. Foucault (1987), urn dos conhecedores do

desenvolvirnento da cilnica, considera que a sua preparaçAo para o estâdio atual se

-	 constituiu em etapas demarcadas na espacialidade do prOpno corpo hurnano.

Debruçar-se sobre o corpo hurnano e captar sinais que dele emanain

constitui-se na espacializaçao primária. Trata-se da medicina das espécies,

caracterizadapela identiticaçAo do corpo corno 0 espaco dadoenca, situando-a por

regiOesde_semelhanças. Scm que o indivIduo, portador de tat patologia,possa

receber_qualquer estatuto ,.P?1V0L Estatuto este,queé atribuldo ao ambiente

familiar, espaço natural da vida, onde os sentimentos e as atitudes conspiram para
- -	 - - -	 - - -r
ajudar a natureza em sua luta contra o mat. A medicina mantém-se expectante diante

-	 -
daluta entre a natureza e a doença.

o lar, espaço social concebido da foima mais natural, mais
primitiva, mais moralmente sélida, ao mesmo tempo oculto e
inteiramente iransparente, em que a doença está entregue a si
própria"(Jdeni, 1987,19).

0 conhecirnento produzido pelo olhar atento e perceptivo incorpora,

num segundo mornento, o dornInio cia linguagem e cia racionalidade. Assirn, a

enunciaçâo do visivel e do singular estabelece os fundamentos de urna razAo

classificatOria das doenças, conformando urn sistema €Eco)Ta1 concepção

- baseia-se em que, embora o mal ainda esteja situado nurn mundo externo ao
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indivfduo, se torna visIvel nas alteraçOes orgânicas que provoca, constituindo-se no

- conjunto sernãntico caracteristico de determinadas patologias. A instituiçâo de urn

conhecimento ordenador do mundo das doenças afirma o dommnio da espacializaçâo

secundIria, definida pelo advento de uma consciéncia médica e poiltica. Amedicina

dos miasmas, portadora de poder institucionalizado de decisAo e intervençAo, que

trata de regularnentar a vida social: dos espaços urbanos aos comportamentos

individuals.

Torna-se dever social e coletivo intervir na assistência aos doentes e na

configuraçao das cidades, já que a doença O vista como urn fenomeno acidental que

acomete indivIduos. Cabe, portanto, ao Estado promover a ampliacAo das avenidas;

regularnentar os cemitérios-igreja, criando novos cemitérios fora do espaço urbano; e,

principalmente, dispor a cidade em regioes confiadas a medicos responsáveis pela

identificaçao, notiflcaçao e controle de doenças.

Elege-se o hospital corno o dominio social de exercIcio cia prática.

médica. Espaco neutro de intervençâo e ampliaçAo dos conhecimentos sobre o mundo

das patologias, evidente no acornetirnento de OrgAos. Tal confluéncia resulta na

utilizaçAo do modelo rnaternático pam a realizaçao aproximada do diagnOstico das

doenças, o que se adquire observando-se a frequência e a natureza dos sinais e

sintomas. 0 olhar torna-se sistemático sobre os processos rnórbidos.

Esta determinaçao especial repercute diretamente na formacAo e

constituição de urn coi-po profissional medico, definidas a partir da experiência

adquirida na vivência hospitalar. A prática médica hospitalar assume, tambern, uma

dirnensäo pedagógica, de instruçAo dos novos praticantes.

Ao mesmo tempo, corn a oficia!izaçao do hospital como espaço social

pam as doenças, a familia perdeu seu prestIgio de lugar natural de restituiçAo cia

saüde e cia vida. Resta-Ihe assegurar que o doente receba assisténcia e os cuidados

necessários pam seu restabelecimento. 0 que é bern caracterizado por Foucault:

Ainda ha pouco, a familia formava o lugar natural, em que a
verdade aflorava scm altcraçao; agora, nela se descobriu urn duplo
poder de ilusâo: a doença con-c o risco de ai ser mascarada pot
cuidados e tomada na singularidade das condiçoes fisicas que a
tornarn incomparaveis as oulras (ldern,1987,124).

r.
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Este desenvolvimento social e cientIfico da medicina resulta em que o

ensino medico se constituiu em momentos de recuperar essas espacializaçOes. Assim,

o curso medico, por nós realizado, divide-se em dois instantes. 0 primeiro

compreende uma fase que consideramos de espacializaçAo primária, de

conhecimento do corpo humano e preparacão para a pratica cilnica. Fundamenta-se

no curnprimento de disciplinas que garantem ao aluno a compreensao do seu objeto -

o corpo fisico do homem em sth estado de normalidade, de saáde. São os

ensinamentos cia anatomia, cia bioquimica, cia embriologia, da histologia e da

fisiologia humanas; conjunto de disciplinas que abarcam o mundo visivel e invisivel

do corpo: das reaçöes qulmicas as fiinçôes orgãnicas. Conhecedor cia normalidade

funcional do corpo, o iniciado pode agora enveredar pelos mistérios da doenca e de

sua fisiopatologia.

-	 0 que inaugura a segunda etapa deste aprendizado são duas disciplinas

• principais: a semiologia médica e a anatomia patológica. Na primeira adentrainos ao

mundo significativo dos sintomas e sinais, das alteraçoes orgãnicas possiveis de

serem encontradas num corpo acometido por nina patologia. E aprendemos a

interrogar esse corpo, aprendemos a fazd-lo falar, a mostrar na sua superficie sinais

dos processos que o corrompem. Aperfeiçoainos nossos sentidos pan buscar os

indIcios cia patologia; aprendemos a olhar, a ouvir, a sentir e a tocar o corpo de

maneira que este expresse o que vai em suas entranhas. 0 processo de investigação

deliberado objetiva a aproximação diagnóstica: a anamnese e o exame fisico

constituem-se em uma etapa deste processo racional de juntar os elementos do

quebra-cabecas que e a doença. São possibilidades estatIsticas de que o conjunto

configurado pebos sintomas e sinais definam uma tat patologia, em urn contexto

diferencial. Ou seja, são eleitas patologias configundoras daquebe quadro clinico e o

aprendiz deve conduzir a sua prática no sentido de elucidar qua] a doença responsável

pelas abteraçOes orgânicas.

Já a disciplina de anatomia patologica representa o momento final de

esciarecimento das alteraçOes produzidas pela doença, é a confirmaçao áltima de que

real izainos ou nAo o processo de investigação adequado. Aprendemos que as doenças

provocam alteraçOes nos nIveis tissubares, cebulares e micro-celulares capazes de

serem identificados e que seriam a comprovação do diagnóstico. Lembramos que
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quando cia realizaçao do nosso internato, considerado o 6° ano do curso medico, foi-

nos dada a tarefa de realizar urna investigaçAo clinica. Recebernos urna ficha onde

estavarn registrados os dados sobre os sintomas e sinais coletados na anamnese e no

exarne uisico de urn paciente anônimo, acompanhados dos resultados de algirns

exames complernentares realizados durante sua internaçAo hospitalar. Caberia a nés

proceder a investigaçao cilnica, corn o estudo detaihado dhs doenças que poderiarn

produzir aquele quadro cilnico, elucidando o diagnostico, o que era apresentado e

defendido em sessäo püblica para todos os componentes do curso medico. Dentre as

patologias, a identiflcaçAo de urn diagnostico pelo aprendiz era discutida e debatida,

confirmada ou negada pela leitura do exarne anátorno—patologico realizado após a

morte do paciente e que era anunciado pelo profissional medico conceituado, chefe

cia enfermaria, docente pós—graduado nos domInios da cilnica. A conflrmaçao do

-	 diagnOstico era motivo de exaltaçAo da capacidade de investigaçao do aluno, da sua

•	 prática futura. Viramos aprendizes de feiticeiros.

Desta_form; a rnedicina volta-se sobre Si mesma e transforma a morte,

fantasrna que the ameaça, no centro dos estudos sobre a vida e seus fenomenos.---------------
Principia a espacializaçao terciária, marcath pelas dissecçoes e pelo desenvolvimento

cia anatomia patologica, fundada por Bichat (apud Foucault, 1987). A morte serve

agora pat-a esciarecer os fenomenos orgãnicos e seus distUrbios, o que repercute não

so na localizaçao dos fenomenos patolOgicos, mas tambérn na identiflcacAo de fatores

causais. Através das alteraçoes celulares verificadas pelos exarnes post-mortem

podemos determinar fatores provocadores dos referidos distUrbios. Corn isto, o corpo,

enquanto espaço de !ocalizaçao de doenças, assume o caráter de espaço causal, de

identiflcaçao th determinaçAo dos distürbios encontrados, acompanhando-se pelas

descobertas no carnpo da biologia que acontecem no século M.

Corn este movimento, o ensino medico trata de depositar no corpo

sOlido e visivel a Iocalizaçao dos processos fisiolOgicos e mOrbidos, aos quais o

estudante deve se dedicar a partir de entAo. Tal como no desenvolvimento da clinica,

nos séculos XVIII e Xlix, faz-se coincidir o visivel corn o invisIvel, tornam-se

palpáveis processos abstratos, cuja concretude se expressa na decadéncia fisica.

A medicina positiva que se institui faz confluir o espaco, a linguagem

e a morte no seu novo contexto, incorporarido a necessidade de intervir sobre os
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corpos doentes, corn o objetivo de modificar este estado de coisas. 0 que se dá pot

diferentes formas, sendo a rnedicalizaçAo que juntamente corn o ato cirürgico se

constituem gradativarnente em formas hegemonicas de intervençAo médica.

Chamar-se-a espacializacao terciária o conjunto dos gestos pelos
quais a doença, em urna sociedade, é envolvida, medicarnente
investida, isolada, repartida em regioes privilegiadas e fechadas, on
distribuida pelos meios de cura, organizados pan serern favoraveis
(Foucault, 1987,16).

E mais:

ela [essa espacializacão} implica urn sistema de opcôes que diz
respeito a maneira como urn grupo, pan se manter e Sc proteger,
pratica exclusôes, estabetece as fonnas de assisténcia, reage ao
medo da morte, recalca ou alivia a miséiia, intervém nas doencas
on as abandona a seu curso natural (idern, ibidem).

Envolvida neste contexto social do seculo XIX, a medicina adquire

esta estrutura pluridimensional que marca a investigacAo médica ate nossos dias.

Articula corn o fenôrneno da morte o mornento de apreensAo da verdade da vida e da

natureza de seu declinio. A pratica assume, portanto, urna dominância sobre a

sociedade e seus individuos, afastando outros saberes e formas de intervençAo sobre

Os COrpOS sociais. E aparta também o doente de sua familia, assumindo, corn o aval

da prépria sociedade, a inquestionável responsabilidade sobre sua vida e moPe,

ambientados no domInlo hospitalar. Constitui-se a prática médica ern urn

Conjunto de procedirnentos que engloba rnodos de fazer, agir e
sentir dirigidos no sentido de prevenir a doenca, restabelecer a
saüde e/ou prolongar a vida do homem, a serern aprendidos e
exercitados pelos alunos no scu periodo de fonnaçao profissional,
apresenta uma série de denominadores comuns. Ela converge pan
o ser hurnano, fiindâ-se no mesmo tipo de saber (saber cientifico),
inspira-se nos mesmos principios (juramento de l-{ipocrátes,
Declaraçao de Genebra) e coloca-se a servico dos mesmos fins
(Consorte apud Martins, 1983,39).

E esta pratica que continuamos a aprender em nossas escolas médicas,

momentos de aquisiçAo de saber e de atitudes diferenciadoras. Aprende-se na

manipulacâo corn o cadaver a recusar a morte, consistindo nurn prepare, pan a prática

clInica, que se conforma ern urn contexto social bern definido.
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Ao dotar o fenômeno da morte de urn caráter esclarecedor sobre os

fatos cia vida, Bichat, segundo Foucault (1987), relativiza o próprio conceito de

morte, integrando—o no conjunto técnico e conceitual do campo cia medicina. Trata-

se cia caracterizaçAo deste fenomeno através cia instituicao de urn quadro cronológico

das mortes sucessivas e da definiçAo dos principais centros de disseminacao do

evento: o coraçAo, o pulrnAo e o cérebro. A partir destes centros, a morte se

transforma em urn processo rnültiplo e disperso no tempo, que se prolonga ern

minüsculas mortes ate depois de sua constataçAo clinica. Agora, 	 ..

•jt	 2.

: NAo e porque caiu doente
fbndamentalrnente porque pode
(Foucault, 1987,177).

1
que o homern mont, 6j

morrer que o homem adoece_J /

A doenca e a morte já nAo são consideradas como elementos

extenores, acidentais, a vida do homern, rsepumienorneno_aceitave1pois

inscritas flog eventos cia natureza e como tal acessIveis ao conhecirnento e passIveis

de intervencâo inédica. Pan chegar a isto foi preciso veneer urn certo terror th

violaçAo do cadaver, o que por outra parte se inscreve no desenvolvirnento geral cia

atitude cientIfica. 0 rnedo pan corn os fenomenos rnágicos causadores cia morte,

forças da natureza - os miasmas, é vencido pela necessidade de conhecer e saber os

mistérios da vida e de suas relaçOes corn o ambiente social e a própria natureza

Vivemos, agora, no rnundo cia causalidade, onde não se rnorre rnais "naturalniente",

existe sempre urn fator determinante do fracasso na rnanutençâo da vida, inclusive a

prOpria senilidade.

0 processo de intcrvençfio rnédica sobre a doença e a morte que se

inicia no século XD( baseia-se numa tecnificaçao crescente da pratica médica corno

mecanismo de dominar o mundo natural. A medicina adqufre urnanova finalidade: a

dçprolongar a vida. Dentro deste objetivo, a higiene constitui-se em urna estratégia
---

adotada para alcançar o estado de saüde e felicidade do hornem, que deveria se

estender ate o rnomento cia morte. 0 extrerno aprirnonrnento técnico da rnedicina

atinge seu auge no século XX. 0 medico tern, agora condiçOes técnicas de prolongar

a vida do paciente, mas também de deterrninar o mornento em que a moPe deva

ocorrer. Os momentos de pOs-guerra deste século foram determinantes na

comprovação da ornpetência médica no cornbate as doenças, seja através de urna I
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intervencAo curativa ou preventiva. A partir da década de 40, adoecer e morrer são

fenomenos que devem ficar sob a jurisdicAo do medico, valorizado pelo seu poder \

r.

sobre a vida e a morte.

Urn fato interessante neste percurso é que somente agora nos damos

conta de que em nenhum momento do curso medico tratamos especificamente sobre

o fenomeno da moxie, aquele que devemos a todo custo combater. Estudamos os seus

sinais nas diferentes disciplinas: cardiologia, pneumologia, neurologia,

epidemiologia, etc.; de forma muito fragmentada. Aprendemos a reagir a esses sinais,

mas não existe urn momento em que a temática da morte e do morrer hurnano

possam ser discutidos abertarnente, superando-se a visAo biologica e simplificada da

faléncia dos sistemas orgánicos. Mo se discute os lirnites da prática rnédica e que,

em alguns momentos - que nAo serAo poucos, o profissional vai se deparar corn as

fronteiras da realidade entre a vida e a moxie. Embora iniciando seu aprendizado pelo

contato corn o cadaver, é traumatizante pan o medico o momento de perceber qu2(

algurnas vezes, nAo se pode intervir na inexorabilidade da moxie.

Portadores de, urn conhecimento cientifico diferenciador e de atitudes

tIpicas desse dornInio, estamos habilitados a entrar no mundo da luta contra a moxie.

Faz-se necessária, no entanto, a adoçAo de uma especializacAo médica, forte

indicador do grau de fragmentaçAo desta prática social, assim como da iincorporagio

de inovaçäes tecnologicas pan o exercIcio cotidiano da medicinComplexidade que

nossos antecessores jamais poderiam prever. Do trabaiho artesanal do medico ao

assalariainento e atualmente as cooperativas; coexistem associáçOes diversas que

objetivarn organizar a pratica médica no mundo capitalista e mercadológico de

modalidades de produçAo do cuidado medico. Inserida em determinada formaçAo

social concreta, a autonornia da prática sujeita-se a estrutura que a cornporta e, ao

mesmo tempo, a diferencia em modalidades produtoras de serviços. Esta

diferenciaçAo vincula-se aos diferentes niveis de incorporação de tecnologia médica,
dos mais sofisticados apareihos de diagnOstico e intervençAo a pratica sem'

incorporaçAo de tecnologia.

Considerarnos, entretanto, que a estrutura plurisensorial cia prática

médica permanece dominando a coeréncia do senso clinico. Ern determinadas regiäes

do Brasil, caracterizadas pefa escassez ou mesmo auséncia de apolo diagnóstico e de

Elm
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intervençAo, o medico exerce sua prática de maneira ainda artesanal e autônoina.

Dessa medicina que se torn; ao mesmo tempo, estruturada e estruturante pela

formaçAo social trata Schraiber(1993).

0 valor social da tecnologia médica fundarnenta o valor social de cada

prática de acordo corn o gnu de incorporaçAo desses procedimentos. Diferenciaçao

que tern como paralelo a distribuiçAo tambérn desigual do acesso aos beneficios

destes avanços cientificos, em nossa sociedade. No entanto, não devem set

esquecidos os beneficios pam a qualidade e a expectativa de vida produzidos pelo

desenvolvimento de tecnologias acrescidas ao cuidado medico, como: o

desenvoivimento da anestesiologia, a descoberta dos antibióticos, os investimentos

em instrurnentos de diagnóstico medico, os modemos transplantes de órgãos, a

genética médica, etc.. Os homens adquirirarn, relativamente, mais tempo pan viver e

-	 são, agora, acometidos pot diferentes doenças.

4 Neste contexto de práticas diferenciadas, a morte prossegue, muitas
-	

vezes, sendo identificada pelos sinais clInicos tradicionais: a panda
-

-	 cardiorespiratória e posteriormente a rigidez cadavérica. No entanto, a sociedade
-.--------	 ____	 ,

presente tern levado rnuito a sério a relativizaçAo. do conceito de morte introduzida no

campo medico por Bichat (apud Foucault,1987), no século passado. A rnorte nAo é

redutIvel a urn ponto ou momento, sua complexidade toma-se cada vez mais

evidente. As atitudes de combate ao enveihecirnento no mundo modemo tratarn de

reduzir a velocithde deste fenômeno partindo da compreensão de que o processo de

depreciaçao da vida corneça no nascirnento. fr

0 quadro cronolOgico das rnortes sucessivas proposto por Bichat (apud

Foucault,1987) assumiu sua plenitude neste século. Não existe mais a "mode",

enquanto urn processo definido num detenninado momento, são móltiplas e

rninUsculas mortes. Definir a rnorte exige que se pense, inicialmente, na rnorte

clinic; caracterizada pela interrupcão dos movirnentos cardiorespiratórios, passivel

de reversAo. A manutençAo da interrupção dos batimentos cardlacos e dos

movimentos respiratórios por urn tempo considerável conduzirao a urn desequilIbrio

horneostático do ser vivo superior, produzindo lesoes irreversIveis em órgiios

fi.indamentais (cérebro, supra-renais, etc.), constatando-se a rnorte biológica. Da

morte biológica chega-se a morte celular, o ültimo momento deste processo marcado

I
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pela destruiçao das células nervosas pela auséncia do aporte sangUineo e,

consequente, anoxia. E a lesAo celular nervosa, do centro de comando do corpo, que

define a irreversibilidade do quadro.

Institulda assim, esquematicamente, parece fácil definir os momentos

cia mope, mas tal proceder näo corresponde aos instantes determinantes do evento,

sendo poiémica a definiçAo do exato mornento para declarar a morte de urn

individuo. 0 entendimento de que a moPe constitui-se na intêrrupçAo definitiva das

fiincöes vitals do organismo encontrou-se seriarnente comprometida pelas manobras

de reanimaçAo, pelo aparecimento de rnáquinas de suporte cardiorespiratório e,

principairnente, pelos processos de transpiante de órgAos. As gradaçoes do fenômeno

cia moPe desvendadas pelo desenvoivimento cientifico comportararn pelo menos

duas diniensoes irnediatas: a prirneira, já apresentada, sobre a compreensAo cia morte

como urn processO que se prolonga no tempo e, a segunda, de que essa complexidade

repercute no Ambito de sua definiçAo pela necessidade de incorporar mais de urn

critério para a sua identificaçäo: os pianos clmnico, radiologico e encefalográfico.

Delimitados por Thomas (1993), no primeiro piano, incluirfarnos a verificaçAo cia

moPe fijncionai e aparente, determinada pelo falecirnento dos órgAos nobres e

centros vitals, e se propagando pan outros tecidos e órgAos. No segundo piano,

evidenciarlamos a morte relativa, da insuficléncia circulatórla avançada e,

finalmente, no piano do exarne e!etroencefaiografico identificarIarnos as alteraçOes

eiétricas da moPe ceiular e absoluta, de caráter cumulativo e irreversIveL

Evidentemente nem todos esses procedimentos são passiveis de

realizaçAo, principairnente quando o profissionai de saUde se encontra nurna regiflo

carente de recursos técnicos pan efetivá-los. Resta-the o estetoscópio, corno

instrumento de ausculta dos movimentos respiratérlos e dos batimentos cardlacos,

além de manobras de reanimaçao pan impedir que a moPe aicance seu intento.

Assim, muitas vezes, a definiçAo deste mornento é conduzida pelo nIvel da morte

clinica e pela compieta ausência de respostas aos estimulos, conduzindo I

irreversibilidade da situaçâo.

Hoje, a tendéncia 6 aceitar-se a morte enccfilica - traduzida como
aquela que compromete a vida de relaçao e a coordenaçAo da vida
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vegetativa, diferente, pois, da morte cerebral cii morte cortical,
que compromete apenas a via de relaçao (Franca, 1995,147).*

Tratando as questös éticas, morals e juridicas dos critérios de

determinaçAo cia morte, este autor considera que se deve instituir urn conceito

criterioso de morte, que esteja inserido .num contexto clinico bern definidd. 0 que

demonstra as dificuldades cia deflniçao desse momento cia vida hurnana, sendo tuna

preocupaçAo de diferentes instituicUes de ensino e assistência. Pan esciarecer a

utilizaçao de critérios de diagnóstico da morte, a AssociaçAo Médica Mundial,

reunida em 1968, estabelecia no documento denominado Declaraçào de Sidney, o

seguinte:

A dificuldade e que a morte cerebral 6 urn processo gradual de
nIvel celular, ja que a capacidade dos tecidos.de suportar a falta de
oxigénio 6 variável. Esta conclusao tern que se basear no julio do
clinico, complementado por instnumentos auxiliares, denire os
quais 6 o eletroencefalografo o mais ütil ( apud Franca, 1995,147-
148).

Entretanto, quaisquer que sejarn os parametros utilizados pan definir a

morte humana, ela continua inflexivel e a desafiar o homern. Na prática cotidiana,

este desafio aparece na forma de mortes individuals, onde o proflssional pouco

interfere no desencadearnento do evento, por mais esforço que realize. Referimo-nos

ao fato de que existern, no ãmbito cia pratica médica, situaçöes de morte irreversivel

em que as tentativas de reanimaçao nao impedem o desfecho do evento.

Na nossa prática, como consequência cia angüstia produzida em tais

mementos, passamos a considerar a insuflciência da causalidade biologica como

ünico elemento determinante th morte. Haveria, no contexto social dessas modes,

condicionantes como o estado de pobreza, fome, desemprego, miséria, etc.,

vinculados a estrutura social, cujo sinergismo de fatores se expressam nas condiçoes

concretas de existéncia. Estes determinantes sociais apresentani-se na dimensao

coletiva da morte, ou seja, a morte individual, por mais referida que esteja ac

contexto social em que ocorre não vislumbra as condicionantes do morrer que se

verificarn com a análise coletiva do evento. A moPe consumada, enquanto dado

objetivo, pode ser avaliada em forma de taxas, percentuais e indicadores de

"I-

Grifos do próprio autor.
.
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mortalidade utilizados no estudo da determinaçAo do processo de adoecer e morrer

humanos realizados pela demografia, epidemiologia, entre outras disciplinas.

A constataçAo evidente de que todos morrernos näo pode ser

confirndida corn a perspectiva de uma igualdade social diante da morte. Pois, a moPe

reproduz as desigualdades da vida, visiveis nos contextos sociais e que aparecem sob

algumas modalidades: quem, quando e de que se monel São condicionantes

representativos da "limitaçAo que a sociedade irnpOe as possibilidades biologicas do

organismo..." (Berger,1985,237). A igualdade humana diante da moPe está

delirnitada por condicionantes econômicos, sociais e culturais que se espaiharn por

todas as sociedades e permitern distinguir concepçOes e atitudes diante da moPe,

podendo-se assinalar uma totalidade de fatores que intervérn no processo de

deterrninaçAo - multicausalidade, sern que se possa deflnir urn ñnico fator por trás da

universalidade do morrer.

A expectativa de vida varia corn a locaiizaçAo social. ( ... )Além
disso, a incidéncia e o carater cia patologia variarn corn a posição
social. Os individuos de classe inferior adoecem mais
frequentemente que as de classe superior. Além disso, tern doenças
diferentes. Em outts palavras, a sociedade determina durante
quanto tempo e de que maneira o organismo individual viverl. ( ... )
A sociedade pode aleijar oü matar. Dc fato, é no poder sabre a vida
e a moPe que rnanifesta seu supremo controle sabre o individ uo
(BERGER, 1985,237-238).

0 conhecimento sobre a determinacAo social do processo

saiIdefdoença e, consequentemente, da moPe, nos yen no ârnbito do curso de

especializaçao em Medicina Preventiva e Social, que se tern desenvolvido como

resultante cia discussAo teórica iniciada na década de 50, enfatizando a relaçAo entre

saüde püblica e a organização econômica da sociedade. Jntroduzirnos na nossa

compreensão do fenômeno da moPe a complexidade da vith social e de seus

determinantes. Sirnultanearnente, reconhecemos os lirnites da prestaç.Ao de

assistência médica. Assim, ultrapassamos a concepçAo biologicista da doença e a

visao ideológica de que a saüde era apenas uma questAo médica, carecendo de uma

boa assistência para a superaçAo dos problemas de saüde, como a doença e a morte.

Atrngir essa compreensao cia morte, enquanto fator expressivo cia vida

social, era uma conseqUência da preocupacão corn a saüde coletiva. A mortj
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constitufa-se, pain nós, tm possibilidade de analisar as condicoes de vida de

populaçao sustentada pela enumeraçAo e avaliaçAo dos processos rnórbidos e pela

mortalidade que a atinge: Além disso, lidar corn a quantificaçao conduz a uma

preocupaçAo cont a subnotificaçao dos eventos vitais nos cartôrios de registro civil, o

que não impede a utilizacAo das informaçOes recoihidas. Esta forma de olbar a morte

nAo deixa de ser uma representaçAo da morte, àa realidade da vida que a morte

expressa. LA moPe consumada, o fato bruto e cotidiano, apresentado sob forma de

curvas de mortalidade, pela sua quantificacAo é do dornInio da Demografia.4Tal

percepçAo da mortalidade, enquanto expressAo dos fatos da vida, já se faziarn

evidentes na própria teoria populacional de Malthus, como demonstra Goes de Paula:

Da morte falam os obstáculos destrutivos. E de destacar a clareza
corn que Malthus percebia a rclaçao entre padrAo de vida e
mortalidade: as condiçoes de vida e de trabaiho e o padrio
nutricional são os principais detenninantes da saüde coletiva, corno
repete muitas vezes de muitas formas (1991,21).

Esta leitura da realidade instrumentalizada na análise quantitativa dos

eventos vitals - a quantidade de nascimentos, doenças e moPes flindamentando a

construção de urna idéia de qualidade de vida, exige nao esquecer a ordem de

relaçoes sociais onde estes fenômenos são gerados. Os nümeros não An suficientes

per se, ha de se realizar uma interpretaçAo que Ihes dé sentido e que identifique a

complexidade dos fatos que representam. No entanto, a expressAo quantitativa de

certos aspectos da realidade, como diz o autor, atravts de indicadores é antes de tudo

tuna escoiha ideolOgica mais do que cientIfica, proflindamente comprometida corn

determinada visAo de mundo, que Ihe da significado.

Sc a populaçao, em si, não quer dizer nada, c so ganha deflniçao
quando se discutem suas determinaçoes sociais e as caracteristicas
de seu existir, é inevitivel que as atençôes dos que se preocupam
corn a questâo da mortalidade se volteni nâo apenas pan a morte
em si, mas tambétn pan a vida, num deslocamento das quantidades -
de mortes para a qualidade de vida - ... (GOES DE
PAULA, 199 1,39).

Deste deslocamento das quantidades de moPes pan a qualidade de

vida vem o nosso interesse por outras dimensoes do morrer: as perspectivas coletiva e
cultural. 0 que resultou na indagação sobre as escoihas e deôisOes que Os indivIduos
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realizantno momento especifico e ünico da vida, que é morrer. Todo este interesse

tern iniclo quando nos dedicamos a estudar a rnortalidade e sums caracteristicas na

populacão de urna cidade do interior paraibano.

Scm esquecer as dirnensoes da desigualdade e exclusAo da sociedade

brasileira, entendemos que a qualificaçAo da moPe era urn dos elementos pouco

considerado pelos diferentes campos de estudo sobre a saüde, deflnindo-se pelas

idéias e noçöes que os individuos tern sobre saáde e doenca. Quer dizer, a

compreensâo que elaboramos sobre o "estar doente" e sobre os momentos de

procurir assisténcia a saáde.

Reconhecer o universo de ocorréncia da morte sern assisténcia médica

conflgurou-se como necessidade primeira pan o entendimento deste evento;

revisitarnos, pois, as declaraçöes de óbito. Percebemos, entAo que cada declaraçâo, de

-	 certa forma, registra as atitudes dos indivlduos frente a morte; evidencia-se a morte

-	 hospitalar, a morte em casa e a moPe inesperada - provocada por causas externas

- como os homicIdios, acidentes, etc.. Nao consiste apenas num documento medico

corn repercussôes pan outros dominios, a exemplo do campojuridico: do direito e da

penalidade; rnuito menos estabelece somente os nümeros, on as causas da rnorte, on

outras informaçOes possiveis de serem coletadas. Elas encarninharn nosso othar pan

o mundo cotidiano do morrer humano. Ou seja, as analises realizadas no ambito da

saáde püblica sobre a mortalidade revelarn atitudes e cornportamentos adotados

diante das circunstâncias da rnorte para aqueles que as vivenciararn.

Al, sim, assumimos estar perante uma atitude de caráter cultural que,

presumimos ultrapassar as fronteiras do dominio médico—hospitalar. Aceitanos que

nao se more da mesma manein em nenhum lugar do mundo, aquela era uma prova,

e que, além dos determinantes sociais, existiriam cOdigos culturais orientadores das

nossas atitudes diante da morte. Jnsistimos, entAo, que as possibilidades de atitudes

estavam vinculadas a este referencial cultural malor, em que estAo inseridas todas as

dimensoes da morte nas mais diversas sociedades(Urna das tensâes existentes no

domfnio cultural aparecia, no âmbito das declaraçöes de Obito, de forma concreta na

rnedida em que a morte ocorria na residência e, no entanto, o atestado era emitido

pelo medico que, àertamente, näo presenciaratantas mortes. Assirn, iniciamos nosso

envolvirnento corn o fenorneno da morte, buscando compreender as atitudes do
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homem diante cia mesma C OS sistemas culturais a que estas estAo referendadas, como

forma de contextualizar e coinpreender a atitude da mode domiciliar que passamos a

estudar.

N

1.2. SOBRE A HESTORICIIDADE DAS ATITUDES HUMANAS.

Neste capItulo, tratamos cia passagem cia mode consumada pan a sua

dimensAo vivida, que se adquire na vida em sociedade, pela experiencia. Referimo-

nos aos gestos, ritos que se realizam diante cia possibilidade e do fenômeno cia mode.

Ao fascInio que desenvolvemos pelo tema, considerando que na ênfase a essa

dimensao alimenta-se todo o processo de descortinar a futnçao significativa do evento:

os sistemas de mode instituldos que não se limitarn a orientar as atitudes, mas

envolvem-na em suas tramas, atribuindo-ihes sentido. A atitude em que se constitui a

mode domiciliar assume seu carater histérico e cultural na medida em que se

incorpora ao universo mais amplo e dinãmico do fazer humano, juntarnente corn

outras formas de morrer e outras atitudes diante da mode, demarcadas por

circunstâncias sociais diferentes.

Reconhecer a - existéncia das possibilidades do morrer humano

constitui-se numa abertura pan a compreensAo cia diversidade coletiva diante dos

fatos cia vida, permeados e permitidos pelo dominio do sistema cultural. Silo a96-.s

sociais configuradas no cotidiano entre urn dever-ser perseguido e os limites impostos

pela realidade. A criatividade humana sempre disposta a fazer valer os significados e

os sentidos acima das incongruências da realidade social cia vida, que transbordatn

pan o momento cia mode.

A morte não é urn acontecirnento puramente de ordern flsica ao
destruir urn ser hurnano ela elirnina urn ser social. 0 mundo a que
pertence este individuo e automaticamente atingido, e deve então
ser regenerado. ( ... ) A exclusao de urn individuo deve suceder-se
urn processo de integracao da alma no mundo dos mottos. A mode
é urna passagem de uma sociedade visivel a oulra invisiveL A
expulsao da mode garante a preservaçâo da ordem social no mundo
dos vivos, e a fixaçAo cia alma no universo mitico cia mod; unia
continuidade cia vida iiwertida (Ortiz apud Martins, 1987,194-195)
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Constituldos no jogo do expilcito e do implicito, os sistemas culturais

da morte representani e expressarn, segundo estudiosos; Thomas (1993), Martins

(1983), Simmel (1988), o mundo da realidade de uma sociedade. Pan nós, o explicito

estava contido no morrer biológico e nos sentimentos manifestados quando perdemos

urna pessoa prôxima. A aura cultural que os envolve, e tudo o mais sobre a vida c a

mode, mostrou-se no mornento em que vislurnbramos algo mais do que taxas de

mortalidade e causas de morte. As declaraçoes de óbito registravani o impilcito,

indicavam como aqueles individuos enfrentaram a mode e 0 que realizaram perante

essa possibilidade. As declaraçoes de Obito tratam, antes de tudo, de açöes sociais

efetivas reconhecidas na diversidade de formas de morrer, impreguadas pelos cOdigos

culturais que regem o mundo dos homens. hnpregnaçAo essa que se oculta nos

-	 hábitos, ritos e costumes; mas, que, a exemplo do que diz Levi—Strauss (1993),

manifestani-se na extensâo prépria das açöes sociais.

As atitudes constituem-se no aspecto mais visivel do sistema cultural

sobre esse fenomeno; nelas realizam-se os gestos e ritos preparatórios pan a moPe

compreendendo os testainentos, a extrema-unçAo, o velório, o funeral e o luto.

Expressam, ainda, as visôes de mundo de dada época histOrica e cultural, como vimos

dizendo, marcadas pela construçâo e desenvolvirnento de formas de lidar corn a

morte. As atitudes implicam em concepçöes sobre a vida, a mode, a funcAo social de

cat mdlvi duo e da coletividade e do além.

As formas de morrer ou as atitudes diante da mode do homem

ocidental foram inventariadas pelos historiadores, preocupados em recuperar uma

historia do cotidiano, das lembnnças, da memória e das formas de resisténcia.

Representantes dessa escola histórica e envolvidos corn o morrer humano estão P.

Aries e M. Vovelle, são referéncias que nAo podern ser desconsideradas quando

enfocamos o homem ocidental e sua mode. Tais estudos que se realizarn na Franca,

são tomados como referenda para a análise das atitudes sobre a mode no ocidente,

talvez em decorréncia da forte influéncia deste ]ado do vetho mundo. AIS disso,

trata-se de enfatizar que este não se constitui o ünico modelo de mode; na Inglaterra,

diferentemente da Franca e sob os desIgnios do Calvinismo, as atitudes perante a

mode instituiram-se de forrna distinta, econômica, tendo esse pals interferido
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mormente nas atitudes que se verificam na America, expressamente nos EUA

(Reis,1991).

Ao assumir a morte corno fenômeno coletivo e mental, P. Aries

levanta minuciosarnente o que considera as atitudes do homern diante da morte,

revendo as práticas fiinerarias termina por descobrir a atitude preconizada pete s

antigos para definir tima "boa morte". A "morte domesticada" caracteriza-se por ser

urna atitude muito antiga, em que as relaçOes entre os vivos e a moPe são muito

próximas, e determinadas pela maneira familiar de perceberern o fim. Compreende

urna morte que se aguarda no leito, presidida pelo próprio moribundo, que rodeia-se

de parentes, amigos, vizinhos e estranhos que o ajudam a bern morrer (1989).

Configura-se, portanto, urna cerimônia püblica, marcada pela

simplicidade dos gestos e movimentos, sem o alvoroço das excessivas emoçOes.

Trata-se de uma morte crista e, basicamente, solidária, sinalizada pelas premoniçOes,

on mesmo por tuna convicção Intirna do moribundo, indicando-Ihe a chegada do

momento de preparaçAo da própria morte. A familiaridade que se tern corn a moPe

conduzia a forma de percepçAo do evento, inscrito tarnbém entre os fenornenos da

natureza, porno as mudanças de estaçAo, a virada do dia para a noite; fenornenos que

indicam tuna concepção coletiva do destino, uma percepçAo do tim inevitável do

indivi duo.

A familiaridade corn a morte é uma foima de aceitaçao da ordem
cia natureza, aceitaçAo ao mesmo tempo ingénua na vida cotidiana,
e sibia nas especulaçôes astrológicas (ArMs, 1989,33).

Originariarnente, essa atitude nAo estava restrita an mundo cristAo,

constituia-se tambérn num modelo de morte predorninante na Europa em épocas

antigas, anteriores a alta e baixa Idade Media. Dessa morte, entendemos scu

envolvimento corn ritos e cultos nAo cristAos, sustentados por práticas mágicas, que

exprimem uma ViSAO de mundo e de sagrado diferente das instituldas pelo

cristianisrno. Transmitida oralmente entre geraçôes, a rnorte domada nAo cristA

permitia a atuaçAo individualizada do rnagos, aprendizes e feiticeiros que faziam de

suas práticas instrurnentos para o acesso ao sagrado. Tratava-se de rnodelos de rnorte

da cultura popular, de longa data, contigurando nina moPe acrOnica. (Ariês,1989).
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No entanto, a inquisiçAo soube fazer valer sua forca sobre a negaçAo da

ordem crista, conflito que persistiu ate a legitimidade da instituiçAo eclesiástica.

Ass6cia-seâidéia da "boa morte" pagA ao cristianismo, sisternatizadape1Jxspjao

- de ordern biblica e exemplificada pela morte dos santos e iluminados por Deus. NAo é

âtoa que todos aqueles qllc possiam riqueza atestavam seu desejo de sepultamento no

altar <las igrejas, na proxirnidade corn os rnártires e santos. Enquanto os indigentes

cornpartilhavamdoenterronas valas coniuns, abertas ao lado das igrejas que sornente

cram fecbadas a$s abarrotadas de_corpos._Configura-se, assim, a separaçAo entre o

corpoe a alma; näo interessa mais o destino do corpo, mas se deve providenciar q

encaminharnentoda alma paraasajyao, de preferencia corn a ajuda dos santono

interior de uma escatologia da RêssujriçAo e doutrinaria das concepçäes de céu,

inferno e ptóno.

Uma vez desembaraçados do corpo - abandonado as igrejas, onde

flcavam esquecidos no anonimato <las sepulturas, ou depositados no amontoado de

corpos e de ossos - o homern ocidental preocupa-se corn a alma, a ela reservando

cuidados nos ültirnos instantes. Pois, ao instante derradeiro prepara-se o julgarnento

final, contagem das boas e más açOes, pesagem da alma, assumindo a Igreja urn papel

relevante neste processo. ModificaçOes nos ritos f'Unebres foram se instalando a partir

do século XI, envolvendo a vigIlia, o luto, o lavatio corporis e, principalrnente, o

cortejo. 0 cortejo transforma-se em uma procissAo solene, presidida pelo clero e

monges, que comprovam, nAo sO a intermediaçAo da Igreja nas relaçães entre o

hornem e o além, mas apresenta-se corno oportunidade de dernonstraçAo pUblica this

posses do moribundo e da estima que a sociedade nutre pelo falecido.

Aprende-se a bern morrer, em urna pedagogia escatolOgica contida na

Ars Morendi, manual corn ilustraçäes indicando as linhas de conduçAo a serem

adotadas na iminéncia do fim. Mas, rnais do isso, instala-se a idéia de que a entrada

no outro rnundo Sc prepara durante a vida, mais expressamente em relaçâo ao

desprendirnento dos bens, riquezas e valores terrenos. Bern dernonstra isso a frase do

etnologo nordestino:

.0 inferno era o destino daqueles que não sabiarn monet. Morrer -
Bern. Monet scm conflssAo ou sepultar-se fora das areas sagradas,
na indulgéncia das liturgias, constituIam a suprema rnàldição
(CASCUDO, 1971,104).
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A instituiçao de urna "boa mope" crista cons umiu urn tempo secular

I-- para atingir sua hegernonia, a que, pan Aries, vai aproximathmente do sécülo )U ao

século XVffl, baseada na devoçAo e fé inabaláveis em Deus. Dentre as modificaçocs

que vão se constituir, existe urna que parece bastante significativa e que repercute no

pensaniento desenvolvido no século XVffl, trata-se da tendéncia crescente em

personalizar a morte, conlerindo-Ihe urn sentido dramatico e portador de urna certa

carga ocional.Particu]aridade que se instala corn a valorizaçAo da biografia do

individuo e a consciência th individualidade, a morte de si. Desta relaçAo estabelecida

entre a moPe e a vida particular fundamenta-se a representaçAo do julgamento final,

cIa pesagem da alma na horn mesma th morte. Surge, assim, o desejo de preservar a

identidade e a memoria do falecido, que no mundo das práticas aparece coma urn

retomo as epIgrafes, a necessidade de personalizar as sepulturas e as visitas aos

tárnulos.

Pan este autor, no século XVIIT, configurani-se modificaçoes de duas

ordens distintas, que se cristalizain no século M. Uma acontece no mundo do

imaginário e dos sentimentos. Antes manifestada na forma de aPe macabra e

misteriosa, assume, desde entAo, urn carater de bela mope, marcada pela intolerância

a separaçAo, pelo sentimento doloroso da perth irrecuperável, expressa no luto,

instituindo a moPe romãntica daquele século. A outra conternpla a mundo das

relaçoes sociais: a moribundo atribui agora a sua fanillia a papel de legitima

representante dos seus desejos, especialrnente sabre aqueles denominados de

cláusulas piedosas. Ao testamento cabe a oficialidade cia definiçAo cia distribuiçao de

bens pelos moribundos, a que de certo ainth acontece. A farnulia trata de preservar a

imortalidade do falecido, opta pelo exagero do luto, pela identificaçao do local da

sepultura, pela incorporaçAo da epIgrafe e pela visita sistemática ao cemitério. 0 que

se reproduz na incorporaçAo dos que bern morreram ao mundo significativo dos vivos,

o que é demonstrado pela énfase dada ao tUmulo de personalidades ilustres. Se tudo

foi feito pela alma, a famIlia caberia o cuithdo corn o corpo e a memória do falecido.

Os que bern morreram não ameaçarn as vivos, a ameaça consiste na decornposiçao de

seus corpos.

A partir do sec. XVIII, o homem das sociedades ocidentais tende a
dar a morte urn sentido novo. Exalta—a dramatiza—a, quere—a



impressionante e dorninadora. Mas, ao mesmo tempo, já Sc

preocupa corn a sua própria morte, e a morte romàntica, retórica, t
antes de mais a morte do outro; o oulro, cuja iamentaçAo e saudade
inspiram ao ste. XIX e ao ste. XX o cuito novo dos tümuios c dos
cemittrios (Aries, 1989,43).

Serneada no stculo XVffl, a teoria mtclica dos miasmas implanta a

idtla de que durante a decornposiçAo cadavtrica emanam vapores oc humores

contaminadores dos elernentos da natureza: o ar, a água e a terra -, provocando

doenças. Em consequência, surge uma repentina intoieráncia aos odores que dantes

faziam pane do mundo dos rnortos. A modemidade da noçAo de causalidade das

doenças como fundamento pan a inumaçAo do cadaver c, dal, pan o deslocarnento

dos cemittrios dos centros urbanos interpöe-se apenas o ato legisiativo. As noçöes de

urbanizaçAo das cidades, a introduçAo de preconceitos ao contato e a proximidade

corn a moPe conduzern o comportamento dos vivos a partir de entào, orientados pela

disseminaçAo da idtia de contâgio e de higienizacAo desses ritos e de modificaçOes

das relacaes entre os homens e a rnorte.

( ... ) Corn as paiavras-ehave propete (higiene) e sante (saáde), ji
desdel 743 o abade Pored pedia o fecharnento dos cemittrios das
igrejas corno urn requisito do progresso e da cuitura. Que a teoria
do miasma da medicina tradicional - ( ... ) - teoria cuja refiitaçAo
definitiva pela nova Epidemiologia tambtm estava bastante
proxima, que essa teaS fosse mais urna vez utilizada mosta corn
toda a clareza que na base desses debates nâo estavarn novos
conhecirnentos conclusivos sobre a morte, mas que as atitudes corn
relaçAo aos mortos tinham se modificado irreversiveimente (Oexle
apud Bract e Verbeke,1996,75).

Ate a fim. Também quando cia rnorreu Mo teve rnai cheiro, Mo
teve nada, aquelas coisas, tambtrn a higiene era denials. Era muits
higiene. Da roupa deja, na água sanitária, fazia tudo quanto era de
direito, de gente nunca chegar aqui pan encontrar cia ... Na casa.
deJa Mo tinha trato. Dentro de urn quarto, puxei a carna, Iirei urn
guarda-roupa (Entrevista n°02, reaiizada cm 07/95).

A partir de entâo, surgern os profissionais da morte que tratarn dq

cadaver, de rnanein que nAo contamine o ambiente familiar, nem os vivos.

Modificaçôes que nâo 'foram introduzidas scm conilitos, tanto na Europa quanto em

outras parte, a exemplo da Cerniterada, revolta ocothda na Bahia do stculo Xlix,

Grifos do autor
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estudada por Reis (1991).

A intolerância a morte do outro e a confiança do doente em sua familia

estão na origem da revoluçAo das concepçôes e atitudes relacionadas 'com a morte.

Esta ja nAo é urn fenomeno natural, a que todos estAo destinados. Progressivamente a

marie aparece coma urn fato que altera a vida cotidiana do hoinem. 0 nova

significado cia marie, no see. XIX, incorporou o caráter imico assurnido pela marie do

outro, a exaltaçAo dos sentimentos e dos gestos que se articulam nos ritos fünebres.

Diferença que também se percebe nos cernitérios e DOS cuidados corn a türnulo.

No entanto, é durante a sec. XX, que a sensibilidade do homem sabre a

fenorneno da moPe no mundo ocidental sofre profundas rupturas. A primeira delas

compreende a .negaçAo do inevitavel; tudo começa cam negaçAo cia verdade: "A

primeira motivaçAa cia mentira foi a desejo de poupar a doente de assurnir a sua

provacão." (Aries, 1989,55).

Atualmente, as pessoas são destituldas do direito autrora
fundamental. NAo se mania sent antes ter tido tempo pan saber
que se ia morrer. ( ... ) Hoje, a que era reconhecido 6 dissiniulado. 0
ideal 6 que ele [a moribunda] morn sem se dar conta de sua morte,
que ele jamais saiba qüe a seu fim se aproxima, nesse sentido, as
familiares cuidam diSSO e podem contar corn a cumplicidade do
pessoal medico (MaranhAo,1987,1 1-12).

Antes, portador da autoridade de decidir sobre sua marie, a moribundo

agora submete-se a apreciaçâo dos seus prOximos. Justificativa que se constitui nurna

segunda ruptura, poupando-se Mo so a moribundo mas estendendo-se a sociedade: ë

dever social, pot exemplo, poupar crianças dos sentimentos Iristes, macabros, que a

fenômeno da marie suscita. Marcados pela idéia de progresso da humanidade, a

modemidade trata de evitar a prOpria sociedade, através do circulo de relaçoes

próximas do moribundo, a incomodo e as reaçoes emocionais que a simples presença

da morte provocam.

Entre 1930 e 1950, a evolução vai precipitar-se. Esta aceleracao
devida a urn fenomeno material importante: a transferéncia do local
da moPe. Ja nãa se more em casa, no meio dos seus; mane-se no
hospital, e so (Ari6s,1989,56).
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0 interdito que se impöe ao evento requer urna morte bern apareihada e

proporcionada pelos cuidados medicos e hospitalares e que nào podem ser recebidos

nos dommnios d.a residéncia. Cada vez mais a moPe deve ocorer no hospital já que fol

transformada num fenôrneno técnico e, portanto, näo cabe mais a ritualidade

cerimonial presidida pelo nioribundo. Já nAo sabemos corn precisAo o momento da

moPe, segmentada em pequenas etapas, nem a exatidAo da hora, elementos

apropriados pelos conceitos e técnicas sofisticados da medicina. Interdiçao que se

estabelece tambérn sobre qualquer dernonstraçao de sofrirnento, sobre os sentirnentos

e sobre o luto. De maneira semeihante a medicalizaçAo da morte, providencia-se

medicaçAo pan qualquer dernonstraçAo "exagerada" dos sentimentos sobre o

acontecirnento, trata-se de contomá-Ios corn o diagnóstico de "nervosismo" pam tais

atitudes ejustificar sua medicalizaçao. 0 luto aparece como urn estado patologico que

deve ser minimizado, evitado.

E eu fiquei conformada, né. Porque durante a doença dele, cu
nunca me afastei. Fiz o possIvel. Mesmo doente, ne. Que eu tou

• doente da coluna. Mas dei toda assisténcia que podia dar. E quando
ele morreu, Cu, eu nunca me separei dele. Tanto que flz o velório
dele por aqui, foi durante o dia por aqui, também. Nao pude ft pro
cemitério, não, porque en tava corn os flervos muito abalado, nAo
pude andar. Al, fizerarn urn cha de ervas pm mim, tomei. Fiquei
melhor, mas nAo acostumo, nAo. NAo pude ft ao enterro dde
(Entrevista n°16, realizada em 25/03/97).

Para os autores (Ari6s,1989; Manthâo,1987), essa revoluçao toma

forma a partir de uma mentalidade determinada pela concepçAo de progresso e

felicidade coletiva que perpassa a noção de modernidade do mundo ocidental,

evitando-se qualquer reação a essa lei major. Trata-se da exaltaçâo do novo, do

nascimento e da sexualidade, esvaziando-se os ritos fUnebres e submetendo-os ao

processo de comercializaçao que domina o mundo capitalista, a morte interdita. Dessa

maneira de morrer, Camara Cascudo expöe sua vivéncia:

Uma força ponderãvel modificadora na psicologia coletiva é o
desaparecimento das veihas residéncias, onde o ambiente estava
impregnado de Tradiçäes e havia uma invisivel atuacão irresistIvel
sobre o Habitualismo doméstico. Agora as crianças vAo nascendo
nas Maternidades C OS pais vAo morrer as Casas de Saüde. Minha
muther e meus fithos nasceram no rnesmo aposento. Meus netos
abriram os olhos na Maternidade JanuArio Cicco. As dimensoes dos
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'apartamentos' provocarn urna atividade mais exterior. E preciso
procurar convivéncia, rnovimentaçao, mais ar e mais sol, Ia fora. 0
ananha-cëu é coletivista e dispersador. Nâo pode guardar a história
familiar. 0 finado 6 urn cadaver estranho as residéncias modemas.
Morre-se nurn Hospital, tecuicamente arranjado pan essa
finalidade. Depois, exposiçâo aos curiosos ex - amigos e cemitério.
Onde a tradiçao do Motto ira aniñhar-se? (Cascudo,1971,104).

As apreciaçöes sobre os estudos de Aries acerca das atitudes do

homem ocidental diante da morte surgern no próprio campo da História, realizadas

por M. Vovelle (1987). Este autor considera que na tentativa de distinguir as etapas

de evoluçao dessas atitudes, Aries acaba pot configurar urna moPe acrônica,

assumida por todos e em todos os tempos. Isto, significando uma uniformidade de.

atitudes diante da moPe, esquecendo-se os conflitos e confrontos entre tradiçoes em

diferentes mornentos de exaltaçAo da sensibilidade hurnana diante do evento. As

atitudes aparecem como invariantes, desenraizadas de seus contextos sOcio-

econômicos - distante de seus condicionantes sociais, como a producAo, a estrutura e

a hierarquia, e da rnediaçAo dademografia ou da epidemiologia.

For outro lado, a impressào de estabilidade das atitudes, postulada pelo

autor, decorre de certos condicionantes históricos, corno as elevadas tans de

mortalidade, grandes epidemias, etc.. 0 que nAo significa a persisténcia de urn

modelo monolitico, nem a negaçAo de formas variáveis e resistentes as maneiras

hegemônicas de lidar corn a moPe. A estabilidade verificada encontra-se no nivel dos

comportamentos corn a reproducAo de ritos e de urna série de gestos fortemente

arraigados. Trata-se cia imobilidade que aparenta envolver os ritos fünebres,

resultante cia eficácia que conservarn em resposta as angüstias humanas sobre o

desaparecimento biologico e social. Estando, pois, sustentada na persisténcia de

significados contidos nos gestos e ritos que se realizarn.

Preocupado corn a crescente descristianizaçAo das atitudes, os estudos

de Vovelle (1987) carninharam para o que este denornina de modificaçoes da

sensibilidade coletiva diante cia morte, constituindo-se em fases de declInio - o

silêncio, e de ascensâo, e de exaltaço dos sentimentos e atitudes. Nesta análise,

Vovelle parte dos testamentos da região de Provença ao sul cia. Franca, no sec. XVIII,

buscando identificar as modificaçOes que se projetarn nas representaçOes coletivas

dos homens sobre a rnorte. Ao situar seus estudos no tecido cultural, desenvolve tuna
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compreensAo desse fenômeno marcada pelo remontar dos mecanismos que

evidenciam a passagem de uma "morte ocorrida" - aquela que corresponde aos

interesses dos demografos, das pestes, da fome e da morte precoce, pan as

representaçôes cia "moxie vivida" - daqueles que viverarn a moxie do outro, ate

alcançar Os discursos que se instituem sobre o evento, sejam eles de qualquer

dorninio: religioso, filosófico, poético, etc..

Inserida nessa visao da história cultural, a moxie representa, pan o

autor, "urn valor exemplar e especifico" (Vovelle, 1987,128) da experiéncia humana

e, portanto, dos seus vestigios podemos captar as representaçäes coletivas dos

homens. E que, enquanto reflexo de uma aventura coletiva, está sujeita As crises da

sensibilidade decorrentes do carater conflitual próprio do contexto cultural de cada

época. Neste sentido, os estudos históricos sobre a moxie invadem o ".. dominio onde

-	 o pensarnento manifesto cede o lugar As atitudes inconscientes, e oñde os tracos de

mentalidade se projetarn em atos tanto ou rnais do que em discursos." (Idem, p128).

Por isso, a história da moxie deve set abordada num movimento

vertical, em que se aprofunda o conhecimento sobre os diferentes niveis de analise

anteriormente apresentados. Assim, no nivel da "moxie consurnada", ocorrida,

estariam incluldas as análises que tratam do fato bruto da mortalidade. Referem-se As

curvas e estimativas demográflcas, as anAlises baseadas nas teorias cia desigualdade

social que incidem sobre diferente variAveis, como: sexo, idade, entre formaçaes

sociais, entre campo e cidade, entre classes sociais, etc.; e que espelham sentimentos

diferentes diante da moxie. Nurn outro nivel, encontrarfamos a "moxie vivida",

reconhecida como "toda a rede de gestos e ritos que acompanham o percurso da

ü]tima enfermidade ate a agonia, ao tümulo e ao ouiro mundo." (op.cit.,131).

Corresponde ao universo da experiência sobre a moxie, consequência cia sensibilidade

coletiva que, portanto, está além do próprio envoltório que recobre o fenomeno,

constituldo pelas práticas fünebres.

Os ritos funerArios, toda a rede de gestos praticados, são testemunhos

involuntários e inconscientes cia sensibilidade coletiva diante do fenomeno e que

sofrem variaçöes segundo épocas históricas diferentes, a exemplo do surgimento do

macabro na Made Media, ou da moxie romântica no século XIX. Essa sensibilidade

tem sua expressão mAxima verificada no nivel dos "discursos sobre a moxie",
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estruturados atravës dos tempos. Incluldos no sistema cultural, os discursos permitem

acompanhar as representaçöes que se instituem sobre a mode e 0 apOs-morte,

diferenciados pot assumirem caracterIsticas de urn pensarnento de natureza mágica,

religiosa, leiga (ifiosOfica, cientifica) ou ainda literária, em diferentes momentos

histOricos.

E no fib desse discurso sobre a morte, tanto quanto na análise
menos direta dos rituais e dos gestos, que so pode acornpanhar a
evoluçao das representaçôes do alem, que prolonga e condiciona
pan a maioria dos homens o sistema global da morte e da pos -
mode (Vovelle apud Braet & Verbeke,1996,15).

Nessa perspectiva, a aparente estabilidade atribuIda as atitudes pode

ser, no entanto, sacudida por elernentos de diferentes ordens, como as epidernias e a

- peste, pela exarcebacAo do medo th mode, ou ainda pelos siléncios involuntários -

auséncia de vestigios da ocorréncia do fenomeno na massa anonirna, ou voluntários -

do tabu cia morte. Essa dialética interna reflete-se nos discursos sobre a rnorte

fimdamentados pela polaridade de duas concepcOes antagônicas: do urn Jado, a

imagem do morto - duplo, ou do que os mortos vagueiam na proximidade dos vivos,

necessitando-se manter relaçoes pacIficas corn eles; ou seja, os mortos são sujeitos de

relaçOes corn a sociedade dos vivos. E, por outro ]ado, as concepçôes teologicas e as

escatologias da RessurreiçAo, difundidas pelo cristianismo desde o século XIII. Cada

concepçAo traduz suas noçUes do mode e pós—rnorte, o que no nivel do discurso

aparece como modificaçöes cia ênfase ao aspecto coletivo ou individual do fenémeno.

Pode-se inscrever-se nessa polariclade as propostas de Aries sobre as atitudes do

homem diante da rnorte.

( ... ) Entre as duas concepçâes antagônicas (a imagem do morto -
duplo e as escatologias de RessiirreiçAo) se insere toda uma
dialélica de iivalidades, contaminaçaes e compromissos na
}{istória. A religiAo popular foiclorizada perpetuou o modelo
antigo, enquanto a ieitura crista se consolidava do século XIII ao
século XVII (Vovelle,1987,146).

A segunda concepção caracteriza, portanto, urn modelo de "mode

barroca" predorninante a partir do século XVII, quando opera-se a sobreposiçAo da

noçAo crista do mode e a intodução de preconceitos sobre a visâo popular,

transformando-a em superstiçAo e as atitudes em atos do feitiçaria. 0 deslocamento
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desse modelo dá lugar, no século XIX, ao modelo da "mope burguesa"— sustentada

pelos valores da burguesia nascente e pelo mundo religioso e baseada na garantia cia

ordem e das hierarquias soclais, onde separa-se os eleitos cia multidAo. Fruto dessa

visAo de sociedade, esse modelo de moPe consolida-se, no sec. XJX e inicio do

século XX, representando mais uma reviravolta cia sensibilidade coletiva diante do

fenomeno.

Do século das Luzes, corn a sua exaltaçAo da razAo, ao mundo da

crença no progresso cientIfico, ingressarnos na era da negaçAo cia mope. Surgida nos

Estados Unidos, trata-se de uma concepçAo sobre a moPe em que o homem deixa de

falar do fenômeno, procurando ocultá-lo através de sua localizaçAo no dominio da

técnica e no espaco do hospital, e pela supressAo do Into. E que toma-se tAo

significativo quanto as momentos de exarcebaçAo do discurso. Convivemos, entAo,

corn o "... tabu qué faz cia moPe a nova categoria do obsceno." (Vovelle,1985,138). B

-	 mais, corn urna inversão das noçOes e representaçäes sabre a moxie;

( ... ) E a matte ml A iinagern cia matte ma de ontem se tomou a
imagem da matte boa de hoje, no século XX. Todas as
representaçaes de matte estAo iniersas em urn contexto ou em urn
banho cultural que é propriarnente a tecido cia HistOria
(Vovelle, 1987,134).

São esses as saltos que aparecem na concepção de moxie e que pan

Vovelle (1987) compreendem rnodificaçoes que não são restritas a uma ordem de

fatos, pois afetam todos os sistemas de valores, cia famIlia a noçAo de sagrado. São

indIcios do caráter histórico do fenomeno cia moxie, reivindicado pela compreensAo

do pensamento dominante em cada época, pelas determinaçoes demográficas e pela

recuperação cia história submersa, construida pelos anônimos e peias resisténcias aos

modelos dominantes. Assim, sua critica a Aries, além de contempiar a sua

compreensAo de inconsciente, parte do principio de que a histOria da matte a longo

prazo nAo reconhece esses aspectos, mantendo-se na superficial idade do evento — no

visivel, e, portanto, consistindo em uma análise reducionista, pals Mo ye os detaihes

do cotidiano. Contrariamente a percepção de Aries, Vovelle queixa-se dos folcioristas

que, na sua opiniao, esquecem a percepçAo oficial do evento.
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Quanto as atitudes, compreende-se que os sistemas de morte assentam

se sobre modelos culturais diferentes. 0 aspecto a ser evidenciado corresponde ao

processo de estratificaçao das atitudes, nAo como sucessivas no tempo, mas enquanto

urna estrutura que permite diferentes leituras do fenômeno, coexistindo no mesmo

momento e lugar históricos. Corn isso, reclama-se o caráter pluridimensional dos

sistemas de morte, superando as interpretaçöes monolfticas sobre o evento,

acentuando a herança histórica e cultural que entrerneia esses sisternas, aparecendo

na forma diversificada de atitudes e concepçôes sobre o rnorrer.

( ... ) Mais do que da irnobilidade, 6 de deslizamentos sucessivos que
falarel, on de estratiflcaçaes que fazem corn que, no mesmo
momento, de acordo como 0 meio C OS lugares, coexistam atitudes
tradicionais on atitudes renovadas. Nós todos temos em nossas
atitudes corn relaçao a morte todo urn conjunto de estratificaçöes
que remetem a diferentes modelos (Vovelle apud Braet &
Verbeke, 1996,16).

As atitudes e cornportamentos sociais de indivIduos e grupos também

aparecern no nivel this relaçOes entre Os VIVOS e seus mortos, corn aqueles corn quern

em vida tiverarn ligados por laços pessoais, de arnizade on de parentcsco. Esses

relacionarnentos entre VWOS C mortos analisados a luz das concepçöes juridicos-

sociais foram enfatizadas por Oexle (apud Bract & Verbeke, 1996) 0 autor, ao

contrapor as concepçöes de 'lernbrança' e de 'presença', revela as rnudanças que

sofreu a mernOria dos mortos desde a Made Media. Nesse tempo histôrico, a memória

abrangia nAo sé o significado de 'presença', rnas também as formas jurIdicas e soclais

de constituir a presença dos mortos através de cultos C ate mesrno quando se falá

deles. A rnemOna continha urn signiflcado social que "unia o vivo ao morto como

sujeito de direitos." (idem,p.36). São relaçoes em que VIVO5 C mortos convivem em

diferentes aspectos da vida cotidiana: econômico, jurIdico, social, religioso. Pot isso,

Os cemitérios-igreja compreendiam o espaço de efervescéncia das cidades.

As conseqUências demograflcas das epidemias - corn urn nümerO

excessivo de mortos, a thga de muitos homens de sea lugar de origern, a religiosidade

e as idéias de higienizaçAo introduzirarn mudanças significativas no comportamento

dos vivos em relaçAo aos rnortos, interferindo sobre a rnemória. A dessocializaçAo que

se opera com a dissolução dos vInculos sociais entre vivos e mortos encontrou sua
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expressäo maxima corn a aboliçao do costume do enterro nas igrejas, iniciado no

século XVII, separando-se os dois .mundos.

Mesmo pan o episcopado, a idéia de presença dos mortos e de seu
vInculo social corn os vivos, manifestada na ligaçAo da paróquia
corn o ccmiterio da igreja, fora totalmente suprimida pot
consideraçôes da fiscalizaçao sanitñria. Talvez em nenhum oulro
fato poderia ficar mais clam o modo corno a concepçâo do mono
como pessoa foi radicalmente substituida pela nova concepçAo de
mono como corpo, cuja presença, na medida em que é considerada
inconveniente e ate mesmo perigosa, deve ser afastada
(Oexle,Jdern, 1996,75-6).

Surge uma nova mentalidade, o cemitério planejado pelos vivos

compreende uma nova sensibilidade, de interesse rornanesca, tomou-se num parque

püb!ico. Em lugar th presença significativa do mono como pessoa, tém-se agora urn

sujeito de relaçoes que perdeu seus direitos restando-Ihe o corpo, o qual nAo tern mais

proprietário, perdeu seu status juridico. Essa sensibilidade mantérn seu predommnio

nos dias atuais na sociedade ocidental.

Apesar da inegavel rejeiçAo cia mode no Ocidente, das relaçoes

estabelecidas entre vivos e mortos, os sisternas de mode deixam entrever que existem

resistências a hegemonia do tabu. Os vestigios dessa resisténcia apresentam-se na

forma de gestos e fatos do cotidiano. Assim, Aries aterta pan o fato de que cada vez

mais o cônjuge tern falecido antes do primeiro aniversário de mode do companheiro,

enquanto Vovelle enfatiza o elevado nümero de publicaçoes que, desde a década de

60, tern discorrido sobre o tema.

No nosso entendimento, tais vestigios são representativos do contexto

major em que as atitudes estAo merguihadas e que revelam a coexisténcia de

diferentes práticas sociais diante da mode. E como se mediante urna inspiração

evolucionista, separássemos os elementos constitutivos do fenomeno cia mode, nao

somente em relaçAo ao contexto social, mas também da ordern significativa dii

Cultura. E dela que emana a dialética das relacoes sociais, permitindo aos indivIduos

reelaborar o tradicional, atribuindo-Ihe novos referenciais. Dessa re-construção da

tradiçao, entendemos constithir-se o morrer em casa, enquanto uma atitude que,

identificada na sociedade complexa, mantém-se na contra-mAo das expectativas que

se tern para as atitudes humanas diante da mode no mundo ocidental.
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2. A JNVISIBIL!DADE DA CULTURA: 0 SISTEMA DE MORTE.

Agora, corn a certeza de que nâo nascemos pan moirer,
mas que morremos pan ressuscitar ..."
(Pronunciamento do sacerdote, Programa Santa Missa
em seu Lar, Rede Globo, 11/1997).

E, no entanto, os homens morrem e não voltam niais, e
toda a ordein social se aproxima da morte, no senlido
de tirar algurna coisa, em trocã da qual fornece
equivalente (Levi-Strauss, 1981,238).

A perplexidade de reconhecer formas de morrer e comportamentos

diante cIa morte nAo corresponde apenas a urna percepçAo ingênua da realidade, mas

ao fato de que submersos numa determinada visAo de mundo esquecernos de observar

a imensidAo do universo das criaçOes humanas. Ou, ainda, a dirnensAo cultural a que

estamos submetidos e que cornpartilhamos corn outros homens. Assirn, socializados

numa visao biológica cia morte, estamos irnpossibilitados de visualizar os

comportamentos corno dernarcados por uma estrutura social rnaior. Trata-se da

localidade cia experiência individual, que parece ter significado por si mesma. F, no

entanto, rernete ao dominio das práticas sociais que se repetern e se revestem cia

institucionalizacão coletiva, limitadas a biografia. Por isso, Durkheirn (1995)

afirmava que os homens experimentam as instituiçOes sociais corno se constituIssem

em realidades próprias.

Näo se trata, portanto, de reconhecer simplesmente a diversidade das

atitudes ou dos comportamentos hurnanos diante da morte, rnas a profundidade das.

maneiras de agir e os significados que the sao atribuldos. Na verdade, o evento

derradeiro, enquanto momento de crise, dernonstra a fragilidade humana diante e

semeihante aos fenômenos da natureza. F é sobre essa experiência traumática que a

humanidade tern instituido seus sisternas de protecAo contra a finitude e a favor do

grupo social.

Buscanios ampliar a nossa percepcAo cia especificidade cia experiência

humana diante cia morte. 0 que aparenta ser urna questâo de ordem médica - do

diagnéstico, ou da determinacAo da causa e do mornento do ocorrido, transborda em

tonalidades de construçOes culturais a respeito cia morte e do morrer. Conjuga-se corn

determinacôes sécioculturais, em detrirnento da eventualidade que transparece nos
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acontecimentos. De uma tal diversidade de soluçäes culturais que admite, no entanto,

urn ünico invariante: assegurar condiçôes aos que ficarn de continuar vivendo,

atribuindo sentido e significado ao desaparecimento do próximoA invisibilidade cbs

construçOes culturais, que anunciamos neste capItulo, faz-se evidente a medida que

desvendamos nos sisternas culturais, as concepçöes de morte e as formas de

intervençAo - os ritos fánebres.

2.1 A TRAMA DA CULTURA: PRIELIMINARES.

Ma, quando si Irata di un essere umano, i fenomeni
fisiologici non si dicono tutto sulla morte. All evento
organico si sovrappone un complesso insieme de
credenze, di emozione, e thath che 411 attribuiscono urn
carattere proprio (Hertz, 1978,37).

Desde o homem de Neanderthal e das suas sepulturas, percebe-se a

especificidade da vivéncia humana, significativarnente diferente da experiência de

outros animals diante da morte. Essa diferença de experiéncias reside na consciência

da morte, no fato do homem saber que vai monet E essa experiéncia, o homern

adquire nas relaçoes corn outros homens, na convivencia social: presenciando a morte

do outro. No entanto, a desordem que esse desaparecimento suscita exige elaboraçôes

mentais, da ordern do irnaginario e do simbOlico, que the permite materializar o

invisIvel e recompor o grupo através de sua coesAo primária.

Impöe-se, assim, uma racionalidade ou uma lOgica aos mecanismos de

superacão do medo e do descontrole provocados pelo fenomeno da niorte. Cada grupo

social institui sua própria jacionalidade, seja dernonstrando a irracionalidade da

morte, seja negando-Ihe qualquer status. Tais elaboraçöes constituem-se em sisternas

ordenadores da realidade da morte e do morrer, construidos pelos grupos e para os

grupos sociais. Compreendem o predominio das relaçöes sociais sobre a

individualidade; sornente o nivel coletivo dessas elaboraçöes pode garantir sentido e

significado as lnterpretaçôes e práticas que a morte desencadeia.
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A morte, corno fenômeno indicador da finitude, submete-se ao sistema

de classificaçAo das coletividades humanas. 0 seu caráter sociocultural está instituido

pelos valores socialmente construIdos e submetidos a apreciacäo do grupo, mas

tambérn pelo compartilbar dos sentidos e significados que esse coletivo compôe. A

apropriacão cultural tern como objetivo elaborar uma interpretação que sirva, ao

mesmo tempo, pan explicar e justificar o fenorneno diante do grupo social. Assirn, a

morte socializa-se pelo conjunto cornplexo de crenças e ritos, que rninirniza os seus

efeitos nocivos sobre os indivIduos, funcionando corno mecanismo de expurgar os

sentirnentos de indignaçAo, desespero e angOstia produzidos pelo evento. Tal é a

importancia da significaçäo cultural do sisterna de morte para o grupo que o elabora.

( ... ) sern os homens certamente não haveria cultura,
mas, de forma semelhante e muito significativamente,
scm culturanão haveriahomens(Geertzl989,6l).

A cultura, meio de realizaçAo dos cédigos sobre a morte, tern sido

tomada em acepçöes diversas no transcurso da história desse termo. Certamente näo

cabe realizar essa genealogia profunda do conceito de cultura, já que outros o fizerarn

com propriedade inigualável'. Resta-nos delimitar as dimensöes significativas desse

termo, no ambito da Antropologia, para a cornpreensäo das elaboraçOes sobre a morte

dirnensionadas pela Cultura.

0 termo originado do latirn assumiu comumente a acepcAo de cultivo

agricola ou cuidados corn animais, estendendo-se, a partir do sec. XVI, ao cultivo do

processo de desenvolvimento mental. Ate hoje, qualificarnos de "cultos", ãqueles que

dedicam-se ao desenvolvirnento inteleetual através das artes, dos estudos, etc.

Pennanece essa compreensâo ou sentido atribuldo a Cultura, no transcurso dos

séculos XVIII e XIX, enlatizando-se as semelhanças e diferenças com outro termo

muito ern yoga na época: o de 'civilização' - principalmente entre os fllosofos e

historiadores alemães 2 . De tal forma que esse sentido converte-se na concepcAo

classica de Cultura, tornada corno refinamento intelectual ou espiritual. A adoçâo de

uma perspectiva ou urn sentido plural para o terrno - Culturas, foi inaugnrado por

'Trata-se deAL. kroeber e Clyde kluckhohn, Herskovitch, autores citados pelo próprio Geertz(1989),
que produziram urn inventirio, discutindo as noçOes de cultura e de hornem, na antropologia. Vale
lembrar de outros autores que realizam urna sociologia da cultura, corno Cuviller e William.
2 Temática levantada por diferentes autores, abreviadamente discutida em Thompson(1990).
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Herder, também no final do sec. XVIII e inIcio do sec. XIX, compreendendo as

caracteristicas particulares de diferentes grupos, o que tornou essa noçäo importante

para o desenvolvimento da Antropologia a partir do seculo M.

No ambito da Antropologia coexistem dois principals debates em tomo

da noçâo de Cultura. 0 primeiro deles remete a inclusao ou não de artefatos,

utensIlios e técnicas ao dominio cia Cultura. A incorporacAo da dimensAo material da

vida social nesse dominio seria atribuida pela "concepçAo descritiva de cultura", que

compreende a percepcAo evolucionista e flmcionalista do termo. Assim, é consenso

entre os antropólogos que a 'cientificizaçao do conceito de Cultura' foi inaugurada

por Tylor, em Primitive culture. Sua compreensAo era a seguinte:

Cultura ou Civili2açào, tomada em seu sentido etnográfico amplo, 6
aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arm, moral,
Id, costume e todas as demais capacidades e hébitos adquiridos pelo
homem enquanto membro de urna sociedade. A condiçâo da cultura,
entre as diversas sociedades da espécie huniana, na medida em que 6
passivel de ser investigada nos principios gerais, 6 urn tema
apropriado pam o estudo do pensamento e da acAo humano (Tylor
apud Thompson,! 990,171).

Representante cia primeira vertente, da qual conhecemos os parãrnetros

de dissecaçAo cientifica, Tylor indica os dois principals elementos constitutivos cia

Cultura: a noção de 'todo complexo" e a aquisicAo pelo 'homem enquanto membro de

uma sociedade' desses bens culturais. A atmosfera intelectual cia época propiciava a

compreensAo da cultura em termos de sua universalidade, !imitada por estágios

evolutivos.

Submetido a motivaçOes diferentes, Malinowski apresenta uma versão

modificada da noçAo de Cultura, mesmo permanecendo nessa perspectiva descritiva.

Sua enfase no aspecto 'sui generis' cia realidade cultural, volta-se para o estudo do

todo organico que compOe essa rea!idade e suas re!açôes corn o meio ambiente e as

necessidades dos homens. Afasta-se, portanto, da concepçAo anterior ao defender umâ

diversidade cultural, inspirada pelas instituiçäes sociais voltadas pan responder as

necessidades corporal e fisiológica, caracterizando urn rnodo de vida. A parte essas

diferenciaçôes significativas, a concepçAo de cultura proposta por essa perspectiva,

segundo Thompson (1990), assume urn caráter vago e 'co-extensivo com o da propria

antropologia'(1990,174). Desse modo, compreendemos que, embora possain as
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técnicas e seus consequentes expressar as formas de pensamento de urna dada

sociedade, as elaboraçâes mentais, sirnbólica e imaginaria, constituem o verdadeiro

dominio da cultura.

A afirmaçAo de que a cultura constitui-se em elaboi çAo exciusiva cia

natureza humana instala o segundo debate em tornô do conceito Embora tenha-se

afirmado que a cultura faz parte da natureza, corno informa Cuviller (1975),

considerarnos evidente a descontinuidade entre essas duas dimensöes da realidade: a

natureza e a cultura. Dentre os que defendern essa segunda colocacâo encontra-se

Levi-Strauss quo considera o major indicio dessa qualidade hurnana, a prépria

linguagem. Ou seja, a capacidade mental do simbolizar, de instituir sistemas lógicos

de classificaçäo da realidade, que articule conceituaçöes, regras e normas, crenças e

mitos, notoriamentà compartilhados pot todos da mesma cultura.

-	 A ênfase nessa capacidade de simbolizacAo da espécie humana foi

-	 esboçada pot L. A. White3, na década de 40, quando afirmou set a capacidade de

- simbolizar urn 'traço distintivo do ser humano' em relaçAo a oufros animais. Atribui a

essa atividade mental o papel do conferir sentido as expressôes da vida social, desde

construçöes lingufsticas ou materials. Compartilhando corn essas reflexöes, Geertz

(1989) retoma o conceito de cultura a luz das noçöes do significado, simbolico e

interpretaçâo.

Acreditando, como Max Weber, que o homem é urn animal
amanado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a
cultura como sendo essäs teias e a sua anáiise; portanto, nâo como
uma ciéncia experimental em busca de leis, mas comm urna ciéncia
interpretativa, âprocura do significado(Gcertz,1989,15).

Defensor dessa cornpreensâo, Geerta estabelece diferenciacäes corn as

noçOes do cultura anteriormente elaboradas, desde Tylor, passando pot Kroeber e

inventariadas por Clyde Kulckhohm. Para este antropélogo, a analise cia cultura

pressupôe urna sintese dos diferentes aspectos da existéncia humana - fatores

biológico, psicolégico, sociológico e cultural - , defendendo a integração de teorias e

conceitos estabelecidos em areas do estudo diferentes.

Ejustamente na qualidade de transformar as capacidades inatas em

Citado pot Thompson, 1990,175.
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formas de atuação especIfica que está a especificidade da noçAo proposta, na qual

integrarn-se os conceitos de homem e de cultura. E nessa interface que possibilita-se

an conhecimento reconhecer os 'elementos essenciais da situaçao humana'

(Geerl7,1989,51). São as estruturas conceituais que ja existem quando se nasce e que

vão permanecer a$s a morte, moldando os talentos amorfos emergentes nas

sociedades. Configuram-se em sistemas organizados de sImbolos significantes, que no

conjunto são os padroes culturais, transmitidos historicamente. Transformarn o

pensaniento humano numa dimensAo an mesmo tempo social e püblica, porque

sujeito ao controle e a comunhão instituida por esses padrôes culturais. Revelam a

dependência do hornern dos mecanismos de controle - prograrnas culturais,

ordenadores do comportarnento intelectual e afetivo.

0 cónteüdo altamente circunstancial do conceito contribui pan a

-	 composicAo cultural como garantia da atuaçAo dos homens, que aliando-se ao tempo e

- ao espaço permitern a diversidade cultural. Defende, portanto, uma diversidade

intrmnseca a natureza da cultura, a qual rejeita qualquer alusao a passividade hurnana

nessa dimensão da vida social. 0 homem, portador de urn aparato inato e geral, teria

na cultura os mecanismos de orientaçAo cia sua conduta, instituldos pelos significados

construidos socialmente. Assim, para Geertz, o sentido - a signiflcacâo seria o

mecanismo primário de controle das açäes humanas, esse dominio que se constitui na

fonte simbó!ica de atribuicAo de significados a experiência.

E muito duvidoso que qualquer prirnata infra-hominideo (vivo
extinto) tenha possuido qualquer cultura verdadeira - no sentido
estrito de 'urn sisterna ordenado de significado e simbolos ... nos
tennos dos quais os indivIduos definern seu mundo, expressam seus
sentimentos e fazern seusjulgamentos (Geertz,1989,81).

Apesar cia referenda crItica feita por Thompson a noçAo sinibOlica de

cultnra4, a plasticidade corn que se reveste o conceito garante urna variabilidade do

comportamento do homem que nAo acontece somente entre sociedades diferentes;

mas tambérn internamente a elas, pelos próprios homens que a compOem.

Impossibilita, portanto, a tendéncia a encerrar o homem em padröes inespecIficos e

Thompson (1990) sugere que Geertz não estabelece urn conceito de cultura definitivo, dando-Ihe

diversas perspectivas. Alérn disso, remete-se ao enfoque textual da análise de Geertz so 	 a cuitura, a

1w da herrnenéutica de Ricouer e ao thto de que nào explora os conflitos presentes na dimenso da
cultura.
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gerais, remete-o a Jocalidade das estruturas conceituais e simbólicas de significaçao

tratadas no tempo, espaço e circunstância. A possibilidade de cornbinaçAo dessas

variáveis é que permite a coexisténcia de diferentes sistemas de significaçâo e

comportainentos sociais.

Definitivamente, a incorporaçäo de urn sistema de significado

transforma o homem em individuo socialmente integrado pela forma, ordein, objetivo

e direçAo dados a vida individual. Fazer parte da humanidade e assumir o vinculo

oferecido pela cultura entre a natureza biolOgica do homem e sua capacidade mental

de atribuir significados aos comportamentos sociais.

Cabe ressaltar que a orientaçAo pela cultura nAo diferencia as

dimensöes intelectual e afetiva do individuo. Certamente que a atividade mental

essencial - atribuir significados, Mo dispensa as emocôes em favor das idéias. 0

individuo Mo pode se desfazer desses 'artefatos culturais' expressivos das motivaçäes

afetivas. Embora, Geertz proponha uma diferenciaçAo nas espécies de sImbolos que

-	 orientam esses dois lados da natureza mental do mdiv! duo, o que sé acontece em
-t

-	 formas discursivas e bastante relativas.

As espécies de simbolos culturais que servem aos lados intelectual e
afetivo da mentalidade humana tendem a diferir - de urn lado, urna
discursiva, rotinas experimentais, matemática e assim por diante; de
outro, mitos, rituais e arte. Mas esse contraste não deve ser traçado
de modo muito acentuado: a matematica tern was usos afetivos, a
poesia é intelectual e a diferença, em qualquer caso, a apenas
flincional, não substanciat (Geert7,1989,95).

Embora vinculadas a espécies de simbolos diferentes, O autor sugere

que, em termos de atividade mental, Mo haveria diferenciacão significativa na

produção de manifestaçöes culthrais, sejam elas voltadas para a dimensão afetiva ou

intelectual da vida social. A representatividade dessa diferenciaçäo comportaria mais

tuna füncionalidade do que urna diferença original, no sentido de responder as

indagacôes fundamentais e filoséficas que a humanidade se tern feito.

A moPe tern uma significaçAo pan a vida social cuja apreensAo pela

cultura Mo poderia se admitir distante da perspectiva simbolica dos construtos

intelectuais. Reportarnos o fato biológico ao nivel do imaginário e do simbólico, da

elaboraçâo de concepcOes de morte e ritos, que somente uma percepcâo interpretativa
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cia cultura poderia conter. Jinstala-se na interface entre o fato biológico irreversivel e a

nossa capacidade mental de atribuir-the significado. 0 que a north do ser representa

na ordem da natureza assume, na ordem cultural, uma outra diinensAo, de ordem

discursiva e dos ritos, lugares, objetos, simbolos e pensamentos que as pessoas e as

sociedades elaboram sobre a compreensào do fim. Dc forma que comporta uma

integracAo entre as elaboraçOes dos lados intelectual e afetivo cia atividade mental,

produzindo esquemas voltados para expressar as manifestacöes dos referidos lados

das elaboracöes mentais.

A influência do coletivo sobre as práticas sociais acontece de uma

forma sutil (a educaçâo, instituiçOes sociais, pressöes permanentes exercidas pelo

grupo etc.) que parece tratar-se de iniciativas pessoais. Demonstrar, no entanto, a

ascensão do cultural sobre o individual nAo representa uma tarefa facil. Em relaçAo ao

todo complexo da morte, esse empreendimento foi assumido por Hertz (1904), corn a

ohm intitulada Contribution a une étude sur la representation colletive de la mort,

publicado pela primeira vez em 1907, no L'Armée Sociologique 5. Nesse estudo, Hertz

revela o carater prescritivo do tratainento dado a morte nas sociedades estudadas,

afirmando as relaçOes entre essas fonnaçöes sociais e a morte. Seu objetivo consistiu

em enfatizar a dimensAo coletiva e a dependéncia de concepcöes e ritos que al se

configuram quando tern como objeto de elaboraçào a morte. Antes de tudo, reclama

nossa atençao pan o invariante que as légicas sociais acabam por reproduzir e que se

toma evidente nas práticas fi.inerárias adotadas. Quer se trate de duplo sepultamento,

incineraçAo, exposicão cadavérica on inumação, essas práticas tern corno substAncia a

necessidade dos grupos sociais de conservarern aquilo que da morte flea: os ossos

humanos.

Le ossa unine costituiscono loggctto della medesima credenza: esse
contengono el gemw de una flitun esistenza e devono de,
conseguenza essere custodite in deposito corn tuni i iiguardi, come
una garanzia della persistenza del gruppo (Hertz, 1978,79).

lncluida na prirneira série, volume XV. Foi publicado tambem em HERTZ, Robert. Sociologic

Re/igiense et Folklore. PUF, 1970.; citado per Ziegler (1977). Neste estudo, usamos a versAo que nos

foi acessivel dessa obra, em italiano.
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A perenidade desses restos hurnanos confirma a entrada do morto na
—a

sociedade dos mortos e a garantia da continuidade social, corn o retorno a vida

normal da comunidade. Pot isso, construImos mausoléus para nossos parentes mortos,

como se fossem verdadeiras casas. Ou ainda, rernovemos seus ossos das sepulturas

para junta-los aos outros parentes que antes morreram, como Se preservássemos a

história do que sornos, confirmando pan onde vamos. 0 caráter pragmático que as

praticas fbnerárias assurnem na complexidade da vida social moderna (a restriçAo do

espaço nos cernitérios, a tendéncia a incineração etc.) Mo apaga, no entanto, tat

empreendirnento. Estarnos, de qualquer forma, dando urn destino aos nossos mortos,

coerente corn o que essa formaçAo social tern elaborado. Afinal, os sobreviventes

necessitam disto.

As evidéncias cia supremacia do coletivo tainbérn foram percebidas pot

Mauss (1974), a partir das observaçöes realizadas por outros estudiosos, inclusive

Hertz Sua preocupação reside em acusar a influéncia do moral—social sobre o psico-

organico, atribuindo uma dupla natureza ao fenômeno particular da morte. A ênfase

maussiana em formas extremas de "temor da morte de origem social" tern como

objetivo revelar a reciprocidade entre o social e o individual, mediados pela

conseiéncia. Essa ordern de fenornenos nAo se estabelece de forma aleatória; as

sociedades em que foram v&ificadas - neozelandezas, australianas, malaio-polinésia

conservam instituiçöes e crenças (magia, interdiçOes, tabus, etc.) capazes de produzir

jima sugestào coletiva sobre os individuos.

Consideraremos, portanto, sornente o caso em que o sujeito que
mone não se acredita ou nAo se sabe doente, e Sc acredita apenas por
causas coletivas precisas em estado próxirno da morte. Este citado
coincide geraimente corn uma ruptura da comunhfto, seja por magia
seja por pecado, corn as poténcias c coisas sagradas, cuja presenca,
normalmente o sustentam. A consciéncia 6 então inteirarnente
apoderada por idéias e sentirnentos que são inteiramente de origern
coletiva, que nAo Iraem nenhum distürbio psiquico-
(Mauss, 1974,190).

De tal forma que a consciência da cuipa ou de estar encantado no

-IqW,	
depende cia vontade e/ou escolha pessoais, e sim do decreto coletivo. 0 sisterna de

classificacão das causas de moPe tern nas crenças no encantamento ( falta de vontade
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de vontade de -Over, perseguiçAo de outro espIrito, etc.), na violaçAo. .dos tabus

totémicos (matar e corner came de animal consagrado); as noçöes inais importantes

da determinacAo moral-religiosa da morte. 0 individuo se entrega a morte e a

"medicina européia Mo inspira conflança. Eta nada pode, Mo é da mesma categoria

do encantamento." (Aiston e Home apud Mauss,1974,198). Assim, mesmo a cura

depende da retoniada do equilibrio essencial. 0. auxiliar, .seja urn mágico seja urn

espIrito, restabelece a ruptura ao exorcizar o encantamento ou recompor o erro

primario. 0 que se estabelece também de forma coletiva.

Agente acha que foi saudade, certo? Da, porque no ano anterior
moircu a minha sogra, certo? Dezeinbro de 93, mozreu a minha
sogra. Al, ficou ole, nd ... Al, etc foi dizendo quo nAo adiantava
mais ficar, porque todo mundo ja tava crescido. Aquelas coisas quo
dizem pessoas de idade, sempre dizem, né. Quo nâo tern mais nada
pta ficar, quo so tava atrapaihando.
...Dal, mais nAo tevejeito, ole so entregou assim a, a, oh, a solidAo.

.Agente podia pta ole, pm ole so levantar, ter animo, mas nAo tinha
jeito (Enlrevistan°15, realizada em 25/03/1997).

Da mesma forma, a depressAo moral resulta da consciência da sua

propria inutilidade social: Mo haver mais o quo fazer, de ter cumprido sua tarefa, pois

todos já estAo crescidos. Urna consciência que so pode estar orientada pelos valores

sOcioculturais, pelas representacOes sociais do mundo, de si e dos outros e do papel

exercido nesse universo. Mo cabe outra afirmaçâo, senAo a da definiçAo cultural do

valor social do individuo. Uma determinacAo que Ihe oferece a exata noçAo de sua

biografia e da horn de se retirar.

As orientaçOes que o sisterna sociocultural oferece aos indivi duos

sobre a mode realizani-se na forma de imagens - representacôes, que atribuern urn

significado as modalidades de ocorréncia do fenômeno. Trata-se de urna significacäo

prévia, de concepçôes da morte e de suas possibilidades, inventariadas e trabaihadas

pela consciência coletiva. Precisarnente, considera-se uma concepcâo quo so traduz

em prática social, do acordo corn a circunstAncia do ocorrido.

Cosi In matte ha un detenninato significato per la coscienza sociale:
diventa lóggetto do twa rappresentazione collettiva. Tale
rappresentazione non è né seinplice né immutabile (Hertz, 1978,37-
8).
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0 conjunto significativo que constitui as representaçöes coletivas deve

conter todas as variedades do morrer compostas no tempo, no espaço e pelas

condiçôes dadas. A previsAo estabelecida por esse conjunto representativo garante a

estabilidade social perante o inusitado e o prenunciado. De forma que diferentes

modalidades do morrer possam ser interpretadas pelos indivIduos, por exeinplo: entre

Os maori, a moPe pode ocorrer provocada pelos espIritos (através da magia on da

violaçAo de tabu), na guerra, pela decadéncia fisica natural ou, ainda, por acidentes on

suicIdio. (Mauss,1974). Assim, as representacäes coletivas cia morte sugerem essas

modalidades ou possibilidades que os contextos de criaçAo permitem configurar e,

portanto, nAo podem ser estaticas.

A imagem da morte, as representacöes que os homens dela fazeni
pan si mesmos são necessaziamente de oiigem social, e portanto
investidas, trabalhadas e petiificadas pela experiëncia de idade,
classe, regiâo, clima cultura, luta e utopia (Ziegler, 1977,135).

A morte toma-se objeto de representacôes coletivas, de urna producAo

variada sobre a morte de si C dos outros. Sin apreensAo em urn sistema revela a

objetivo major de incorporá-la a vida. F a experiência conserva os ditames dessas

representacöes que, no flindo, constituem-se em revelacoes das relaçäes sociais entre

os vivos. NAo é a toa que Levi-Strauss procura afirmar o caráter das representacöes,

enquanto urn esforço parajustiflcar as reiaçôes sociais. Em suas palavras:

a representacâo que urna sociedade faz pan si propria da relação
entre vivos e mortos reduz-se a urn esforço pan esconder, embelezar
ou justificar, no piano do pensamento reigioso, as rclaçaes reais que
prevalecem entre os vivos (Lévi-Strauss,198 1,239).

Portanto, não se pode afirmar a natureza puramente bioiógica cia

morte, peio contrário, sua apreensão pela cultura construiu urna teia significativa

complexa e de significados diversos, em conformidade corn a formaçAo social em que

se configura Ao rnesmo tempo que Ihe atribui formas discursivas e rituais de iidar

corn a morte, de cunho coletivo. Dc forma que:

La morte non se limita a metter fine all'esistenza corporea, visibile,
di un vivo; essa distnigge conteinporaneamente l'essere sociale the
si sovrappone all'individualità fisica, a cui la coscienza collettiva
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attiibuiva un'irnportanza, una dignità pul o meno grandi
(Hertz, 1978,85).

Investido da. energia social, o individuo incorpora uma unidade

representativa em maior ou menor grau de importância social, que the foi depositada

pelo grupo corn o qual compartitha experiências e valores sécioculturais. lmportância

que é demarcada, essencialmente, pelo caráter das relaçôes que o individuo mantém

corn os outros elernentos do grupo social. Urn investirnento de tarnanha grandeza nAo

pode flindarnentar-se no desaparecimento dos indivIduos; por isso, a sociedade

humana aposta no caráter permanente das relaçôes sociais e, portanto, na reproduçAo

dos padrOes culturais que essas relaçôes configuram. Diante desse pressuposto, a

socieda.de nAo pode acreditar que seus individuos estejarn fadados 'an

desaparecimento e afirma e re-afirma a sua irnortalidade social. A morte so surge

como fenôrneno definitivo na medida em que o indivIduo desaparece cia memOria

coletiva desta forma, rnorte e entendida corno destruiçao. Se, por urn lado, a

significaçAo cultural cia morte sustenta-se nos valores sociais prOprios de cat grupo e

encontra-se cornpletarnente integrada nessa cosmologia; pot outro lado, realiza-se

através do investimento social que faz sobre cat indivIduo, o que diferencia os

sentirnentos sociais frente ao desaparecimento de seus membros.

0 desaparecirnento dos parceiros de relaçöes sociais constitui-se mi

verdadeira crise acarretada pela morte fisica, biolOgica. E justarnente o caráter

permanente dessas relaçöes que está ameacado; urge ao grupo, a$s consciência de

mudança do estado social do indivIduo, administrar a sua reorganizacAo corn

redistribuiçào dos pap--'is sociais de forma a manter essas relaçôes. Desta forma, é a.

coletividade que se afirma, o que se garante pela administracAo dos vivos do prOprio

fenorneno cia morte, e a des que o sisterna cultural se destina.

On, la societã ha istituito questo 'essere' sociale mediante vcri e
propri riti di consacrazione, mettendo in gioco energie proporzionali
al valore sociale del defirnto: Ia sua destruzione equivale a un
saciilegio che iinplica l'intervento di potenze dello stesso ordine, ma
di un carattere in qualche modo negalivo (Hertz, 1978,85-86).

A cnise do modelo social, provocada pela morte, exige a adoçâo de

estrategias de apropriaçAo desse fenorneno pela prOpria sociedade. Decorre do fato de

que a morte de urn individuo afeta, nAo so aos seus farniliares, mas tot a sociedade,
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como lembra Levi-Strauss (ci 1981). Trata-se de criar condiçOes pan que os

individuos possam reconhecer o fato, classificá-lo, atribuir-lhe urn valor e adotar as

atitudes cabIveis as dirnensOes do evento. A forrnulaçAo de urn sistema constituido de

conceitos e de práticas sociais tern como objetivo fornecer referéncias aos sujeitos

diante da morte, evitando a surpresa e a incoerência dos sentimentos e dos

comj5ortarnentos sociais. Corresponde a experiéncia social concreta, que se expressa

no homem conhecido enquanto ViVO e reconhecido enquanto morto, rnaterializada nos

comportaznentos rituals, e que se torna acesslvel acs indivIduos. A aquisiçAo dessa

experiência traz consigo as marcas cia determinaçäo sOciocultural cia rnorte e do

morrer, e faz corn que os individuos saibarn como atuar diante do fenômeno,

remetidos que são ao ja vivenciado.

A experiéncia cia morte dos oulros e, consequenternente, a
antecipaçAo cia sua própria morte estabelece a situaçAo lirnite por
exceléncia pan o individuo. NAo d preciso entrar em porrnenorcs, a
morte estabelece tambérn a mais aterroiizadora ameaça as realidades
asseguradas da vida cotidiana. A integração da morte na realidade
dominante cia existéncia social tern portanto a maior importância
pan qualqiier ordern institucional (Berger, 1985,13 8).

Pan superar o horror provocado pela morte recorre-se a sutileza social

de incorporá-la aos acontecimentos proprios do domInio cia vida. Assim, vida e morte

são acontecimentos cia mesma natureza; falar de urn implica em estimar o caráter do

outro. Pois vivos e mortos são socialmente significativos. NAo é apenas o fato de

considerar o evento conio acontecimento possIvel pan os individuos, mas, sirn, de

pertencer a dirnensão do vivido, de sua objetivacAo na realidade cia vida cotidiana. A

localização cia morte nessa dimensão atribui-lhe urn canker familiar, atenuador dos

seus efeitos trauniáticos, capacitando os individuos "a continuar vivendo na sociedade

depois da morte dos outros significativos..."(Berger,1985,138). Corresponde ao

pro&sso de interiorizaçAo da realidade em que o fenomeno cia moPe esté instituido

como acontecimento do cotidiano, remetido ao processo de exteriorização e -

interiorização cia realidade objetiva cia morte, enquanto fato consumado, concreto e

presenciado. Esse esforço pode ser apresentado como a metafora prirneira da

realizaçAo coletiva, como sugere Thomas:
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( ... ) muesiran que Ia prirnera mctafora, ci primer sImboio, nace corn
este esfiicrzo pot integrar la muexte a ala vida coiectiva que ci
conjunto de las representaciones, los ritos, las creencias, consiste en
rempiazar ]as partes blandas y corrnrnpidas del cuerpo par una cosa
dura, identificable corn la naturaleza, y que serla ci hueso, ci cráneo
vaciado, cualquiera que sea ci modo de destrucción de la came
(Thomas, 1993,14).

Mesrno assim, a rnorte, pot si so, nAo é suficiente pan apagar a

memOria do falecido, somente a tomada de consciência da irreversibilidade desse

estado transforma o fato em realidade. Uma realidade que é absorvida em pequenas

dilaceracäes interiores, provocadas pela auséncia da pessoa social, cuja presenca

permanece nas iembrancas dos que Ihe foram prOximos, tanto no nivel individual

quanta coletivo. Dessa forma, o fenameno nâo pode ser tornado corno alga definitivo,

as imagens passadas nAo podem, ser apagadas. F tornarn-se rnais significativas a

depender do valor social do faiecido Em decorréncia, a introduçâo da morte no

dommnio dos fenômenos da vida coletiva, corresponde a uma mudanca do estado de

vida individual: cia condiçAo de visivel para a de invisIvel. Dc tat forma que as
a 

•	 exprcssôes diversificadas desse fenômeno nAo ocultam o seu caráter essencial,

enquanto tema de eiaboraçOes cutturais, e que foi apreendido por Hertz (1978)

quando em seus estudos sobre a "Sobre a representacão colettva da morte", do qua]

afirma:

Due concetti complementari sembrano comporre questo tcrna: ii
prima ê che la morte non si consuma in un atto instantanea, ma
implica un processo di una certa durata che, almeno in on gnu
numero di casi, sari considerato cornpinto solo con la dissoluzione
del corpo; il secondo concetto ô che la morte non ê una semplice
distruzione, ma una iransizionc: via via che si compic si prepara la
rinascita, mcntre ii veccbio corpo cade in rovina, si forma un corpo
nuorvo con cui I'anima - purché siano stati compiuti i riti necessaii -
potrà entrare in un'attra esistenza, spesso supeniore alla precedente
(Hertz, 1978,58).

Portanto, elege-se urn esquerna cultural que atribui a morte uma ordeni

de significaçao prOpria, que nAo é a do simples desaparecimento biolOgico. Na

rnaionia das vezes, a partir deste adquire-se uma entidade invisivel, que se estabelece

pot interrnédio da matte. Dessa forma, a morte deixa de ser definitiva e assume urn

caráter transitOria, transforma-se na condiçAo necessánia pan ascensAo do set social

an estado superior de ancestral, ou ainda para atingir a vida etema, nAo terrena.
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La morte non 6 dunque per questi popoli em avvenimento singolo,
che si verifica una sola volta ucl 	 dia storia ddll'inviduo: 6
episodio che si repete indefinidarnente e che segua semplicemente il
passagio da una forum di esistenza a uni altra (Hertz, 1978,70).

A lógica que preside o sisterna cultural, conjunto coerente de praticas e

crenças especIficas, institucionaliza-se pelo estabelecirnento de urn discurso e urn

modelo de comportarnento diante da moPe, secularizados pelo indivIduo e pela

sociedade. Ou seja, reveste-se de uma interprtacAo e de atitudes, desde que coerentes

corn o sistema de pensamento e valores sociais. E que no impede a convivência corn

outras forrnas de percepcAo da morte; pensamos no caso brasileiro e na

simultaneidade do modelo lusitano e do modelo africano de apreensào do fenômeno.

Mesrno que alguns autores, a exemplo de Reis (1991) considerem que predornina, no

Brasil, o modelo europeu e cristAo de lidar corn a morte.

Tal insinuaçAo sugere a existência de diferentes formas de apreensAo

th realidade e, consequentemente, do terna aqul tratado. NAo é nossa intençAo afirmar

o obvio, rnas trata-se de confirmar a diversidadede soluçoes-concebidas pelo homem

pan dornar o evento derradeiro. Os modelos instituldos sobre a morte desenvolvem-

se ern uma diversidade correlata a da natureza das sociedades hurnanas e de seus

sistemas de ctassificacAo. Acrescidos dos dondicionantes de tempo, de lugar e de

circunstãncia Conforme lembra Geertz: "J 6 tambérn alirnentar a idéia de que a

hurnanidade 6 tAo variada em sua esséncia como ern sua expressAo." (1989,48-9)

Em deirimento da diversidadecultural, parece-nos ser possivel, e isso a

literatura pertinente confirina, dernarcar dois tipos básicos de elaboracOes sobre a

rnorte e Os mortos, de acordo corn a sociedade e o enfoque dado a temática. Trata,se

de urn tipo de sistema de lidar corn a morte que enfatiza as relaçöes entre os vivos e

Os mortos, cujas crencas e ritos Thnebres investern no motto e na garantia de sua

chegada ao mundo dos mortos. A continuidade das relaçöes entre os vivos e o rnorto é

rnantida pelas cornunicacôes, invocaçöes, lembranças e hornenagens. Exatamente,

como vienciarnos na Casa de Nag66, quando o "encantado" recebido por Dona

Satete, dançante da casa , ao nos conhecer, teve a gentileza de nos aconseihar sobre as

6 Trata-se de casa da religião afro-brasileira de São Luis . MA, descendente de negros onde a danca e a
doaçfio são as principals oferendas.
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coisas da vida. Essas elaboraçôes derivam de sociedades em que as relaçöes sociais

constituern-se no fundarnento da vida social, dotarn-se de urna significacAo tal que

estendem-se ate aos individuos que ja morrerasn. São as sociedades relacionais,

acuniuladoras de hornens, sugeridas por Da Math:

Ou seja, nos sistemas relacionais, a morte tern urn tratamento
diferenciado. Uma atitude fundamental que passa pelo ciivo de urn
conjunto de relaçaes sociais imperativas que sAo, de fato, muito
mais importantes que o motto que se foi e do que os vivos que
ficararn e corn ele mantinham elos indissolüveis (Da
Matta, 1987,147).

A essas sociedades nAo espanta a certeza da mode, pois o todo coletivo

sobrepöe-se aos indivIduos, através da reproduçAo das relacaes sociais. Esse caráter

determinista conjuga-se corn a concepção da mode enquanto uma passagem pan o

universo ancestral, de onde sistematicarnente relacionam-se corn os vivos. Entendem

a mode como ama continuidade cia vida do ser social, que pode retornar ao universo

dos vivos atnvés cia reencarnacAo, ou por outros mecanismos. Em algurnas

sociedades, o ciclo vida-morte-vida garante a reproducAo social, a manutencAo de

valores e instituiçOes, sustentadas pelo aparecimento de geraçöes que são verdadeiras

encarnaçâes dos antepassados.

Exemplar dessa percepcio da mode, Thompson (1993) considera a

sociedade negro-africana. Pan ele, essa sociedade consegue, de maneira singular,

reduzir a magnitude da mode pela estratégia de aproximaçöes simbélicas, realizadas

em diferentes mornentos cia vida individual. Situada na dimensão onipotente cia vida,

o sistema cultural trata de imitá-la em seus ritos de iniciaçAo, de tal forma que possa

dominá-la e transcende-la. Assim, o nascer também representa a mode de urna fase

da vida, enquanto morrer constitui-se em nascirnento pan uma outra vida. A riqueza

de ritos e crenças trata de suplantar os sentimentos e de encaminhar o morto para sua

nova sociedade. 0 que não significa ser esquecido. Apenas aqueles que romperarn

corn a ordem natural da vida perdem o direito de ser sujeitos de sua mode, ocasiâb

em que são desconsiderados pelo grupo.

Por outro lado, existem outros contextos sócioculturais em que o

individuo tern sobre o todo social. Ou seja, nas relaçOes sociais, os parceiros

- individuals são mais significativos do que as relaçöes que estabelecem entre si.
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Trata-se das sociedades ocidentais, tnarcadas pelo forte desenvoivimento industrial e

tecnológico, dentro do qual o homern situa-se comO urná peça da engrenagem,

facilmente substitulvel. Sua irnportância pan a reproducão do sisterna é relativa e

limitada as relaçOes rnais proximas: parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabaiho.

Sao denominadas sociedades acumuladoras de bens (Da Matta,1987).

Em tal coritexto, a morte constitui-se em urn problema e os mortos são

encarninhados ao destino dos esquecidos. Aqueles que morreram silo elementos que

estão fora do circuito producAo - consumo e, portanto, deve-Ihes sec negado qualquer

status; assim corno tambérn e negado aos doentes e moribundos. Os sistemas

instithidos pan lidar corn a morte voltaxn-se sobre ela mesma; falar da morte é sinai

de coragem, enquanto que relenibrar os mortos ou expressar sentimentos sobre essa

perth assume urn cáráter patológico. Pot isso, o luto é proscrito. Cabe enfatizar, desde

ja, que nAo se trata apenas de afirmar o excessivo individualismo que o capitalismo

propiciou, rnas de reconhecer a construçAo social desses valores, a revelia da

-	 negatividade que possamos Ihes atribuir.
I- Funda-se, dessa forma, uma casualidade, a morte atinge aleatorianiente

aos individuos. Em decorréncia surge uma concepçAo "natural ou normal" da mode,

que sO acontece no fim da vida ou na vethice; naqueles que, já tendo produzido e

consurnido durante a vida, não tém mais o que esperar a nAo sec a morte. Antecipa-se

W a morte aos aposentados, aos veihos e outros - morte social. Nessa iOgica airneja-

se prolongar a vida, ampliando seus lirnites, de preferéncia para atingir a

irnortalidade. A morte consiste numa ruptura entre vivos e mottos.

Logo, a morte natural nAo significa a aceitação de uma mode que
seria da 'ordem das coisas', mas nina degeneracAo sistemática da
morte. (..) Não ha boa mode exceto a vencida, e submelida a id: eis
o ideal da mode natural (Baudrillard,1996,279).

Para Baudrillard (1996) aconteceu uma evolução irreversIvel na forma

de lidar corn a mode em parte da humanidade, corn uma considerável inversAo de

valores. A 'sociedade da mais valia' interferiu sobre a uniAo entre os mortos e os

vivos de maneira tal que a interdiçao estabelecida constitui-se em ponto de controie

social. A mode, na sociedade moderna, determina uma exclusao do motto do 'ciclo

de trocas simbOlicas', assim corno afirrnava Mauss (1974) em Efeito fisico no



indivIduo da ide/a de mone sugerida pela coin/v/dade. A oposiçAo entre a vida e a

morte reforça-se pela reclusAo dos mortos em urna necrOpole, e de tua discriminaçAo

na vida social. Aos doentes cabe a espaco técnico de recoihimento - a hospital, onde

possam niorrer disfarçadarnentc e as mortos Ao eniregues a açAo higiênica e

simulada das funerárias ou Funeral Homes, atividade comercial bastante difundida.

nos EUA.

Certarnente que, entre esses dais modelos assinalados, existem outros,

intermediários; o que nos permite pensar na variabilidade cultural de impor

significaçAo a experiência da morte e de garantir a continuidade social. Essa

pluralidade so confirina a trabaiho realizado pelas diferentes culturas part

particularizar formas de lidar com a fenorneno, resultado que se expressa em práticas

e concepçäes, os quais sao inseparáveis dos contextos sOcioculturais onde foram

gerados.

2.2. Os SIsTEMAs E A MORTE CONCEBIDk

La muerte concebida no es solo una realidad inteligida:
pow a poco se rodea de legalidad, de normatividad, y
se convierte en ci centro de juicios de valor
consagrados de modo exprcso (Thomas, 1993,229).

Sc considerarnos que a metáfora prirneira da intervencAo hurnana sabre

a morte consiste em integrá-la a vida social, a segunda metafora constitui-se na

estratégia cultural de codificar o evento, através de urn sistema de morte. Assirn,

definido urn esquema cultural, este toma forma pela instituiçAo de urn conjunto

complexo no qual se articulam pelo menos ties elementos: uma concepcAo de morte,

práticas fIinerárias c urna noçào dc além - de auto mundo ou a incorporacAo do

mórto na sociedade invisivel. Certamente, existem outras regularidades que envolveni

o conjunto de conccpçöes, crenças e ritos em torno da morte, no entanto,

selecionamos cstes clementos inspirados nos estudos realizados por Thomas (1993).

Este autor realiza uma reflexAo antropológica acerca da especificidade

da cxperiência humana sobre a morte, tornando coma referéncia a comparacão entre
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duas sociedades: a ocidental e a negro-africana. Sua obra clássica "Antropologia de la

muerte" traça as peculiaridades da apreensAo cultural da morte, eniriquecida pela

I .-

minuciosa revisAo bibliográfica sobre o tema, desde a constataçAo da morte biológica,

passando pela instituiçâo dos ritos ate perspectivas sociais pan a intervenção do

homem. Em suas palavras:

Es mas bien un reagrupamiento de datos, organizados airededor de
cuatro puntos: la muerte en plural; la muerte y lo muertos; la muerte
entre La descomposición y lo imaginario. Y este material fue
encarado en base a una oposición que algunos considerarán elegida
arbitrariamente: Africa 'tradicional'/mundo occidental
(Thomas, 1993,626).

Entende-se que o momento mais doloroso da moPe consiste mesmo no

morrer - instante que lança o moribundo e seus próximos nurn drama, provocando

construçöes mentai, fantasias e comportamentos. Compartilhado pela comunidade, o

trauma produzido pela situaçAo de morte transforma esse conjunto em urna

instituiçAo, urn sistema socializado pelas crenças e, sobretudo, pelos ritos. A

apropriacAo que o mdlvi duo faz dessa experiência sobre a moPe do outro resulta na

consciência da prépria moPe, perturbaçào que o faz configurar formas de

sobrevivéncia pan o ser social, despontando assim o mito da irnortalidade -

passagem para outra existéncia. 0 que Edgar Morin (1970) denomina o triplo dado

antropológico da morte: o traumatismo do acontecimento, a consciência do fato e a

crença na imortalidade.

0 principio que parece nortear toda a Irama humana sobre a morte

sustenta-se na crença da onipoténcia da vida. Tomar essa crença como referenda

significa aceitar o evento como urn acontecimento universal e irrecusável, como urn

acontecimento determinante, ao qual todos estão destinados. Aflnal, o homem é urn

ser para a morte. A ênfase dada a vida representa a necessidade de continuidade da

sociedade, portanto a morte é tratada como urn evento necessário a renovaçAo social,

através da reproduçAo dos costumes, instituiçOes, valores e crenças - da cultura.

A existéncia da Cultura, isto e, durn patrirnônio colelivo de saberes
(saber fazer, normas, regras organizacionais, etc.), so tern sentido
porque as geraçães mortem e 6 constantemente preciso transmiti-la
as novas geracOes. So tern sentido cotno reproducâo, e este termo
assume o seu sentido pleno em fiinçAo da rnorte (Morin,1970,10-
11).

68



De tal forma que compreender a morte nessa perspectiva consiste em
-	 -atribuir-ihe urn caráter posthvo, de renovaçao cia vida. De urna vida que nao está

contida na individualidade, mas no fato do individuo pertencer ao grupo; trata-se da

vida coletiva. Do dominio social que retéin a morte no indivIduo pan dissolver seus

efeitos sobre o grupo e insinuar sua perenidade. Quando esse preceito é esquecido,

elegendo-se a individualidade corno centro da vida social, a morte assume uma

conotaçAo negativa. A reproduçAo cia vida coletiva tonia-se secundária e sujëita-se ao

prolongarnento da vida dos indivIduos, em adotar urna estratégia de retardar a morte.

Nessa lógica, se, por urn lado, busca-se retardar a moPe, por outro

lado, morrer representa perder a individualidade e assim seu valor social.

Significativamente,.Baudrillard (1996) critica o poder da sociedade ocidental sobre os

indivIduos, ao mesmo tempo que se refere ao cadaver como representante da negaçAo

desse poder - que se recusa a receber ordens, enquanto Oexle (apud Braet e

Verbeke,1996) indica as rnodificaçOes dos sisternas jurfdicos ocorridas corn a morte

-4. do sujeito social. Ou seja, aides do seculo XVIII, o falecido mantinha seu status

social, através cia mernória coletiva e de seus proximos, e pelos testarnentos que

deixava, descrevendo os atos que deveriam set curnpridos apes sua moPe, mesmo que

pan isso destinasse toda sua fortuna. Corn o surgirnento do movirnento rornãntico, o

individuo converte-se em urn ser irrecuperável pan a sociedade própria,

consequentemente perde seus direitos sociais corn a sua rnorte. 0 testamento serve

agora pan distribuir os bens entre os farniliares e parentes. A preservacAo da memoria

ou cia lernbrança do falecido fica ao encargo cia farnilia, sua maior beneficiária.

Em resurno, verificarnos que o caráter positivo ou negativo corn que

designamos a morte deriva, fundarnentalmente, do referencial adotado pela

sociedade: seja o grupo - coletivo, seja o indivIduo. Da-se, assirn, a intervenção das

estruturas socioculturais na instituiçAo de uma figura empIrica pan o evento,

configurada pelo desaparecirnento progressivo dos rnembros da sociedade. De tal

forma que a definiçâo de rnorte que sustenta esses esquemas culturais resulta cia

percepção social da mesma e cia experiência que o grupo adquire corn as praticas

sociais. Portanto, o esquerna constituldo por apreensäo do acontecimento cornpOe-se

corn o todo social e suas referéncias e valores, elabondo a partir dos sisternas de

classificação da realidade por ele adotado.



Consequentemente a vida e a morte se eñcontram no mesmo degrau
do set como tese e antitese. Assirn se eleva acinia de ambas algunia
coisa de superior, os valores e as tensöes da nossa existéncia
situados al&n da vida e da morte nAo são mais atingidos pela sua
oposicAo e so nessa coisa a vida chega a ela mesma, ao sen sentido
supremo (Simmel, 1988,174).

Mesmo que a morte ostente urn caráter provisôrio ou represente urn

estado transitOrio, cia se compromete corn as noçöes de continuidade e ruptura,

cstabelccidas socialmente nas relacôes entre os vivos. Assirn, todo grupo social

reconhece urna concepçAo de "bern morrer", e, consequenternente, os perigos de se

morrer fora desse parárnetro.

A tradiçAo iiterária sobre o tema demonstra que os sisternas culturais

instituern urn conceito social de morte sustentado pot representacôes ordenadas em

pares de oposiçAo, que são referéncias pan o exercicio costumeiro das praticas

fünebres, por exemplo: a boa ou a ma morte. Ou seja, cada representaçAo elaborada

-4 está referida, em confonnidade ou em conflito, corn a expectativa social sobre urn

ideal de morte, determinada pela relaçâo estabelecida entre os preceitos

sOcioculturais e a situaçAo do acontecimento. Como conseqUência, a intervençAo

ritual dependerá da definiçAo de outras variáveis this como: quem morre, em que

condiçôes ocorreu o evento, qual a causa, etc..

0 conceito social de morte e as representaçöes que se elaborarn são

sistematizadas em referéncia a duas categorias básicas: o espaço e o tempo. De modo

geral, o agrupamento das concepcöcs de morte em torno dessas nocOes deve-se ao

fato de que, espaço e tempo, são categorias do entendimento relacionadas corn os

fenomenos sociais gerais e, significativarnente, corn a morte. Pot outro lado, trata-se

de propor lirnitaçöes a vastidAo de noçOes a morte, vinculando-as ao evento estudado.

Particularrnente, o morrer em casa representa, em prirneiro lugar, urna noçAo

designada pelo espaço, por urna escoiha do lugar do desencadeamento do evento. E;

em segundo lugar, pela relação que se estabelece corn o tempo de ocorrência do

acontecimento, de morrer na "hora certa".

Entre outras, são essas duas noçöes flindarnentais para o pensarnento

sociológico, recuperadas pelo debate instaurado entre a Filosofia Kantiana e a
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emergência cia sociologia 7. Na perspectiva antropolégica, essas noçöes constituem-se

em categorias, social e historicarnente construidas. Assim, rejeita-se o apriorismo

kantiano sobre a sua existéncia no pensamento hurnano. Pan Durkheirn, fundador

desse debate, as categorias são "Os quadros permanentes cia vida mental", cuja

qualidade universalizável, de set transmitida pan os diversos espiritos hurnanos,

garante-ihe a natureza impessoal e cotetiva. Além disso, ele acrescenta

especificainente que o ritmo da vida social determina a base da categoria tempo,

enquanto que o espaço ocupado pela sociedade recai sobre a substância cia categoria

espaco.(cf. Cardoso de Oliveira,1988).

6iI 0 TE0 E A MORTh

Pan o sistema cultural, a moPe constitui-se nurn acontecimentO

iniciado corn o nascimento, que vai assurnindo urn caráter processual definido por

pequenas mortes - ritos de iniciaçAo, que marcarn diferentes fases da vida.

Certamente, as forrnas de apreensAo desse objeto também sofrern modificacöes corn o

tempo. Ou sej a, as representacöes coletivas sobre a morte nAo são irnutáveis, j a

afirmava Hertz (1978).
No entanto, o momento cia morte e thndamental pan o seu

reconhecimento social. Trata-se cia natureza do evento, quando a agonia se faz

pontual ou se prolonga durante algum tempo antes do des enlace. A morte pontual

pode acontecer de forma abrupta - acidental, ou ainda provocada por uma causa

interna que acomete inesperadamente - como as casos de enfarte, mas tanibém pela

execuçAo ou pela condenação judicial a moPe. Enquanto que a morte progressiva

caracteriza-se pot urn periodo mais ou rnenos longo de agonia que conduz ao

falecirnento, o que pode ser muito significativo para a realizacAo das práticas de ajuda

a "hem morrer". Ou mesmo para se tomar decisoes sobre corno se quer moneT,

7 Referéncias a esse debate pode set encontrado em Cardoso de Oliveira (1988) "As 'categorias do
entendimento' na Antropoiogia" In: - Cardoso de Oliveira, R. Sobre o pensamento antropolOgico. Rio

de Janeiro, Tempo Brasileiro,1988. E sabre a importância de DUrkheim na constnicão da teoria das
representacOes coletivas, ver Senna (1979).
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organizar o prôprio funeral e pan dat conseihos aos mais próximos. 0 discurso

religioso fünda-se nesse inomento importante do fenomeno da moPe, especializa-se

na pratica cia ajudar a "bern morrer", intermediando as relaçães entre 0 além C 0

moribundo.

Reconhecemos, entretanto, a noçAo de "bela morte", em que se deseja

"morrer dormindo", "morrer como passarinho", de preferéncia marcada pela surpresa

e sem sofrimento, desde que se tate de ama morte que apareca em idade mais

avançada.

Martins (1983) organizou uma coletAnea sobre a morte, reunindo os

trabaihos apresentados no seminário "A moPe e os mortos na sociedade brasileira",

ocorrido em 1982. 0 objetivo do serninário era retomar a temática da morte na

sàciedade civilizat em que a alienaçAo do trabatho e a forma racional e prática de

perceber a vida conduz a alienaçAo cia morte, a urna aparente indiferença. Foi a

tentativa de enfatizar urn tema que, além de aparecer de forma secundária nos

-	 trabaihos dos diferentes pesquisadores, significa reconhecer o sentido da vida, como

afirma o autor: "a concepçAo de morte revela a concepçAo de vida" (idem,09).

Nessa coletAnea, Martins aposta na voz de urn sertanejo - Sea José

Rodrigues, pan recuperar as noçäes de tempo e de espaço dos ritos funebres rurais..

Insere toda discusso cia temática na transformaçâo dos fatos naturals em produtos cia

cultura. Assim, o nascimento e a rnorte constituem-se em limites cia vida natural,

reconhecidas pelo homem do carnpo, cuja ordenaçAo do mundo incorpora o

curnprimento do ciclo de nascimento_crescimentoenve1hecirnentorn0Pa

)ç<jt\ Gssas distincoes estäo forternente baseadas na certeza, que 'sea' José
, ØCN >.' Rodrigues menciona, de que, ao nascer, cada urn já carrega consigo

o destino de sin morte, o tempo certo de monet E esse fato que
permite entender toda a complexidade e variedade dos ritos flinebres
na roça, que obriga cada pessoa a conhecer procedimentos, rezas,

I interdiçäes necessários a que se situe diante da morte, dos oulros e
L cia sua própria (Martins,1983,259).

A simpticidade das concepcôes do homem do campo reveJarn a riqueza

• e proflindidade das elaboraçâes culturais sobre a vida, inseparável da morte. Significa

saber a hora de se retirar, quando chega o tempo de morrer, para aqueles que näo

podem mais trabalhar, ou para os idosos e que ja fizeram o que tinham de fazer na

vida. E mesmo assim, continuarn inseridos no ciclo natural da vida. Estes, merecem



todas as hornenagens e praticas necessarias ao seu encarninharnento ao outro mundo.

trata-se de reconhecer o tempo certo pan morrer e a necessidade de conservar as

crenças, as rezas e os procedimentos pan evitar a contaminaçAo da moPe e que a vida

dos sobreviventes seja conduzida pelo morto, que ja está inserido na ordem do

sobrenatural. Romper corn essa ordem das coisas representaria o não cumprimento do

ciclo da vida natural, trazendo perigo para o destino do morto e para toda a sociedade.

Dal, a relevância de rnorrer no tempo certo, nem antes nem depois.

A hon da morte é urn momento de grande tensAo e muito conThto. E
nela que se Irava a grande bataiha entre Deus e o diabo, entre o bern
e o mal, entre a salvaçao e a perdiçAo. Assim, o empenho dos
circunstantes em ajudar a bern moirer e a resisténcia do moribundo
constituern apenas urn aspecto secundário da bataiha maior e
decisiva, näo vá a relutância de quern moire pot a perder a sua alma
(Martins, 1983,262).

De maneira que os ritos da agonia são ritos de tempo, são os Sos que

ajudain a rnorrer na hora destinada. "São os ritos pan evitar que a pessoa mona antes

do tempo e são também ritos pan evitar que a pessoa morn depois do tempo."

(idem,259), praticados por especialistas na 'quebra cia oraçAo' do rnoribundo, que

ajudam a pessoa a se desligar desse mundo. Esses especialistas, geralmente padres e

sacristAos, tratam de encaminhar o agonizante pan o seu desenlace, evitando que

resistam a morte. Para tanto, tratam de por em pratica medidas que garantam a

consumação cia morte no tempo certo. 0 ültirno procedimento constitui-se na

extrema-uncão, precedida de oraçOes - Salve-Rainha e o Pal Nosso, que ocupam Os

sentidos do moribundo, acompanhado de cuidados pan não deixá-lo sozinho,

evitando que a tentação ocupe o coraçAo do agonizante.

0 perigo que ronda o agonizante consistiria em morrer antes do tempo,

porque a alma ficaria vagando esperando o momento "certo" da morte. Por isso, o

sertanejo tern tanta certeza de que desde o nascimento já temos definida a horn da

morte. Outras sociedades também considenm esses perigos: os rnortos que nAo

conseguiram alcançar o seu lugar, especialmente por morrer de forma diferente da

tradição, ficam a vagar e a incomodar os vivos. Enquanto aqueles que resistem,

devem ser encarninhados adequadamente an seu destino, pan que não insistain em

permanecer no mundo dos vivos.

73

N



a

Mas, o que prevé e aceita a própria morte, de outro lado, se situn
numa relaçAo antagonica a morte, se situa na ordern dos vivos e da
vida, porque embora vitima cia morte 6, tambétn, senhor deJa, o que
de fato pertence a sociedade. Ele tambérn se ajuda a bern morrer, se
cornpôe corn aqueles que, ao tratarem da rnorte e dos moiibundos,
ajudam a sociedade a controlar e dornesticar a morte
(Martins, 1983,262).

2I1A MORTE B 0 ESPa

Enquanto categoria sociológica, o espaco 6 conflgurado como atributo

objetivo das coisas - mede-se, tot-na-se concreto, de forma que pode set apreendido. 0

sentido do espaço incorpora-se as realidades e identidades, utiliz.ado pan regular a

vida social e dar sentido aos tethtó,ios. Porém, como fenomeno da percepcAo e

vinculado a subjetividade, na concepçäo fenomenolégica de Merleau-Ponty 8, o

espaco desdobra-se no conceito de 'lugar'. Nele, institui-se a seguranca, o sentido de

territorio próprio e de valores outros: afetivos, familiares, reconhecido corno o lugar

cia pessoa social; enquanto que ao espaço atribuirnos o valor da liberdade, a

ampliacAo sem lirnites, o espaco do indivIduo social, do cidadAo. A semelhança entre

a casa e a rua, comportam relacöes sociais diferentes.

Entender que a noção de espaço representa urn dos conceitos

permanentes pam a apreensäo cia realidade social, significa atribuir-Ihe urna aplicaçAo

sobre o fenôrneno cia morte equivalente ao seu uso no universo social. Transmitido

pelas instituiçôes - educaçAo, costumes, habitos etc., o espaço torna-se referência

social determinando os comportamentos a partir das condiçäes de lugar. Resultante

desse condicionamento, as relaçOes entre a noçAo de espaco e as fonnas sociais de

apreensAo do fenomeno cia morte revelam diferentes dirnensôes dessa articulacâo.

Falarnos, em primeiro lugar, de uma diversidade de sistemas culturais

dada segundo os lugares. Como ja enfatizamos, trata-se cia localidade de formas

particulates de cultura, de conjuntos coerentes de concepcöes, crenças e práticas

Indicacôes feitas por FARMS FJLFIO, José Almir. "A experiência do espaço e do tempo, e a cidadania
na metrópole" In: - Revista Interfaces - Publicacão da Pós-graduaçAo das Unidades do CLA. Rio do
Janeiro, Mo. 1,n° 02, Agosto de 1995. pp.9-19
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especIficas sobre a morte. 0 que acontece nAo so em termos geográficos, mas

tainbern no sentido de que dentro de urn mesmo espaço, a exemplo das sociedade

complexas - urbanas, podem diferir as foimas de percepçAo e os comportamentos

diante da morte. Nurna dimensAo mais microssociolôgica, podemos nos referir as

relaçöes entre os espaços privado e páblico, o que faz Da Math (1987) na análise da

sociedadebrasileira a partir da casa e da rga.. __-----------
Se existe urn lugar pan se morrer, esse lugar é junto de seus

semelhantes: grupo, cIA, tribo, farniliares, etc.. Além do aspecto afetivo que envolve o

moribundo e seus prOximos, o lugar de falecimento representa, na perspectiva

coletiva, a possibilidade de realizacAo das homenagens e de por em prática os ritos

thnebres essenciais e indispensáveis a proteçAo do grupo. Assirn, juntarnente corn o

momento e a maneira de morrer, as condicöes de lugar configuram o tripe de urna

"boa morte", cia moPe idealizada pelo grupo.

Embora algurnas sociedades considerern como suspeito qualquer

falecimento, morrer fora do lugar constitui-se nurn acontecimento fora da ordem

social. A imagem de urna "boa morte" institulda pelo grupo leva em conta a ordem

natural das coisas e o curnprimento de normas previstas pela tradicAo. De modo geral,

trata-se de wna representaçAo que nAo se lirnita ao momento da rnorte, ou cia

circunstància de morte, compreende tarnbérn a maneS de viver e a situaçAo do

individuo no grupo. 0 que para o cristAo significa morrer quando Deus quer, ter uma

moPe aceita e serena dentro da caridade e fé crista, baseada na preparaçAo,

resignacAo e confiança no além. Uma "boa moPe" representa urn retorno ao Pal ou ao

estado de ancestral. Dc modo que morrer junto dos semelhantes, morrer em casa

significa estar próximo daqueles que podem ajudar urna pessoa a ter uma "boa moPe"

- a bern morrer.

'Me gustaria morir en mi cama, rodeada de todos Jos mios brando',
declaraba L. de Vilmorin (Journal du Dimanche, 28-12-1969)
(Thomas, 1993,234).

-
Consequentemente, a morte que foge aos paciroes tradicionais nAo pode

e considerada urna "boa morte". Tal moPe insOlita representa uma ruptura corn a

harmonia social, seja por feitiço seja pela transgressAo de regras fundamentals.

Manifesta-se pela desordem e irnpureza que libera, ocorrida de forma violenta ou

<
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anormal - (suicIdios, afogarnentos, rnulheres que morrern durante o parto etc.). Já Os

cristAos ternem a morte em pecado mortal, de forma sübita e sem preparacAo. Revela-

se como urna morte que aniquila, em que o fatecido nAo alcança o status de ancestral.

Thomas (1993) fala da morte de individuos socialmente perigosos, mal integrados, on

que desaparecem sern deixar descendentes que possarn render-Ihes homenagens ou

realizar os sacrificios - ritos pan a passagem ao mundo dos mortos.

A instituiçAo de urn lugar pan morrer nem sempre condiz corn essa

tradiçao e a sociedade ocidental definiu urn outro espaço social pan seus doentes e

moribundos. Centro de tecnologia e neutralidade, o hospital representa urna morte

solitAria, on rodeada de desconhecidos, muitas vezes ocorrendo no espaço - tempo

ficcional da unidade de terapia intensiva - UTI. Na ordem social modema, o

indivIduo deve ser preservado da perturbacAo provocada pelo falecimento, já que a

* thorte näo é urn evento que acontece ao individuo, é como se acometesse somente aos

outros. Alérn de urn lugar pan morrer, definirarn-se também espaços para render

homenagens aos mortos, de modo que o acontecirnento nAo interfira na vida social
-4 dos vivos. Nessa circunstância, a "boa morte" compreende urn acontecimento

silencioso, ocorrido na velhice, quando nAo se desperdiça vida produtiva hurnana. E

rnorrer feito "passarinho", como dizia minha aye.

( ... ) to que nos recuerda la célebre formula de R. M. Rilke: 'Yo
quero mont de mi propia muerte; !no de Ia muerte de los medicos!'
(Thomas, 1993,234). - -

Queremos enfatizar, assim, ç fato de que o modelo de morte hospitalar

retira do indivIduo qualquer autoridade ou autonornia pan decidir sobre o

encarninharnento da sua vida e morte. 0 individuo sujeita-se a rnanipulacAo médica, e

morre na clandestinidade, de forma conveniente e higiênica. A higiene serve como

urn born pretexto para isolar o rnoribundo e o cadaver, evitando o reconhecirnento de

nossa finitude e o aspecto mortifero/contagioso que esse contato pode provocar, trata-

se de urna rnorte asséptica. No modelo tradicional - e püblico, a contagiosidade e os

efeitos nocivos da morte são suprirnidos pelos ritos fImebres, ja o pragrnatisrno da

sociedade moderna procura evitar tais efeitos por antecipaçAo: afastando o moribundo

da vida social e cuidando do cadaver. Por isso, trata-se de urna morte escarnoteada,

como sugere Thomas (1993).
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No entanto, considerainos que diante de uma doença que näo se deixa

curar, o homern tern adotado comportamentos resistentes a esse modelo de moPe.

Além de que devemos ponderar sobre a hegemonia do modelo proposto, que convive

corn outros ideals de "bern monet". Pensamos que ainda existern comportamentos

altemativos corno monet em casa, nas circunstancias que observamos, pois

compromete-se corn uma légica hibrida: entre a afirmaçAo médica e a escoiha pan

moner no domicIlio. Contradiz, portanto, os criterios do modelo hospitalar.

Finalmente, cabe tessaltar que as relaçäes entre o espaco e a morte

permanecem mesmo apes o acontecimento, compreendendo a deterrninaçAo de urn

lugar definitivo pan o cadaver e também pan a alma. No prirneiro caso, apresenta-se

a noçAo de uma sepultura definida, onde se pode velar e cornunicar-se corn o morto,

garantindo uma màterialidade a auséncia do individuo. Martins (1983) nos lembra

-	 que, na concepcAo sertaneja, o motto scm sepultura é urn dos mais ternidos, pois vim

alma penada, sem descanso. Acrescentarnos que toda sociedade procura dat urn

• destino aos seus mortos, como garantia da sua continuidade. Enquanto, ao dominio do

mann ou da alma concebe-se urn lugar no mundo dos ancestrais ou no céu (pode ser

no purgatório ou no inferno). Esse lugar representa o espaco de uma outra existéncia

pamo indMduo. - -

Minha mae mesmo não queria, Mo queria. Ela tinha maior medo de
morrer scm vela, né. Ela era muito religiosa, fazia questAo de
quando monet, cia sempre andava corn utna vela, urn fosforo bento.
Vela benta na bolsa, pm quando passassc mal, qualquer pessoa
botasse a vela na mao dela (Entrevista n°14, realizada em 25/03/97).

Neste sentido, os ritos que se destinam aos mortos são considerados

ritos de espaco, tratam de dar conta da separacAo entre o corpo e a alma, o que ocorre

no desenlace. A primeira providência é a reza, que cuida dessa separaçAo; já a

segunda, trata de indicar para a alma o caminho para encontrar o seu lugar,

corresponde a 1w que os vivos oferecem ao morto, em forma de vela. E uma vela de.

cera virgem, que queimará ate o fim, pois pertence ao motto. "A luz que é dos vivos e

da vida, é a doação dos vivos aos rnortos, é o rneio que os vivos utilizarn para

controlar e orientar a alma, para conduzi-la do lugar dos vivos ao lugar dos mortos."

(Martins, 1983,265). Pela luz, os sobreviventes engendram a relaçao entre 'a ordem



material do corpo e a ordern sirnbólica cia alma', e, assim, mantém o controle sobre a

morte. Embora, esses procedinientos sejarn apresentados por Martins (1983), como

elementos da "morte sertaneja", nAo os consideramos exciusivos. A partir de entAo,

instala-se urn conjunto de cuidados adotados no trato corn o morto e corn a familia,

que se realizam durante o velório e o sepultamento.

2.3. Os RITOS FUNERABIOS.

Assistirnos ao ensaio get-al de nosso próprio enterro. 0
triste é que essa aventwa comum a todos, cat urn a
vive sé (Beauvoir apud Zaidhaft,1990,26).

- Compartilharnos da afirmaçAo de urn dos estudiosos da temática de

que as elaboraçOes culturais sobre a morte demonstram urna extraordinária acuidade e

qualidade de reflexao. A sapiência dessas elaboraçäes estâ em veneer a natureza pelo

reconhecimento do seu dommnio, apropriando-se de suas fatalidades. Assirn, age o

sistema cultural. A morte encontra-se nurna situaçAo de oposiçäo enire a natureza e a

cultura, no entanto, esta ültima reverte o drama ern beneficio de si mesma.

Transforma o infortünio em oportunidade de arbitragern entre o universo cia natureza

e a sociedade. Mas, acima de tudo, em ocasiAo pat-a resgatar as relacOes entre os

homens: Os valores, as crenças, as concepcôes e codigos socials que os enredarn.

Portanto, é necessário que os homens saibam como agir diante do

evento, orientaçâo que Ihes é fornecida pelos códigos instituldos culturalmente. Trata-

se de corpus discursivos elaborados socialrnente, fimdaxnentados numa compreensAo

cia rnorte e na fixaçao de comportamentos e ritos. Esses áltimos respondern pela base

material das representacöes sobre a mode. De tal forma que a dor expressada exige

urn comportamento ritual, procedimento socialmente esperado para garantir a

separaçAo entre Os vivos e o motto.

A encenacão ritual constitui-se no instrurnento de intercessAo, ou

mediaçâo, entre os homens e a morte, de modo a proteger o grupo Ao seu contAgio

nefasto. Portanto, "o rigor ritual nasce de procedirnentos compartilhados pela
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comunidade e entendidos como valores que atribuem significado a vida e a morte."

(Gomes,1995,200).

Cabe reafirmar que a morte se prepara durante a vida, o que flinciona

pan a sociedade cristA, mas também pam outras sociedades. E que a comocAo

provocada pelo evento depende da importância social do falecido. Assim, a morte

reproduz as desigualdades/diferenciacôes que se estabelecern na vida social.

Consequentemente, os procedirnentos nAo dependern da iniciativa individual, eles

configuram-se a depender do tipode morte, da condicAo do morto, da posiçAo social

dos sobreviventes e das relaçôes que estes tinham corn o morto.

ExpressAo do domInio do imaginario, os ritos revelarn sua natureza

sisnbólica pela complexidade e alcance significativos, trata-se da tensão entre o vivido

e o acontecimento. Conservarn formas de domesticar a morte, prornovem canais de

• elirninacAo da angüstia, assegurando o triunfo da vida sobre a moPe: seja pela

exaltaçâo religiosa .seja pela anomia social. 0 certo é que os gestos, as rezas, os

cantos, as excelências, a preparacAo do motto, a armaçAo da casa, etc., ocupam o

imaginário e limitam as açOes ao perimetro do proceder ritual. Atuain como

mecanismos ainenizadores do sofrimento dos sobreviventes, e de socializaçAo da

própria morte.

El lenguaje de la muerte es primero su irrecusabilidad universal,
carregada de significaciones; el conjunto de signos culturo-clinicos
que expresan su presencia (el fallecirniento); Cs también la
inevitabilidad de las condutas funerarias, ... (Thomas, 1993,473).

0 que mais se teme é a dissoluçAo fisica, que materializa a finitude, de

rnaneira que cada sociedade desenvolveu uma maneS particular de lidar corn o

cadaver. Evidencia-se o duplo jogo estabelecido entre as práticas funerárias e as

condutas do luto. TranqUilizar o homem, revitalizar o grupo perturbado pela morte e

normalizar as relaçOes entre os vivos e os rnortos são os objetivos dos ritos funerários

e do Into (cf. Thomas, 1993). 0 seu valor simbólico consiste em atribuir um

significado e uma interpretaçâo a morte, de maneira a dissolver os seus efeitos

nocivos.

Assim, se o motto ë perigoso, tudo o que The diz respeito também o é.

As prescricOes do Into tratam de conceder urn tempo para a puriflcacâo do contato
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corn a morte. Reflete a necessidade da participaçAo dos sobreviventes na integraçAo

do morto a sociedade dos ancestrais. Pan tal é necessário que Os vivos cumprarn corn

os seus deveres de sobreviventes, evitando que a alma permaneça a vagar sem achar o

seu carninho. So assirn a sociedade pode pensar em retomar a vida normal.

Gennep (1978) reconhece que o luto, diferentemente do que ele

próprio cogitava, longe estava de se constituir apenas num corijunto de tabus e

práticas negativas de isolainento da sociedade daqueles que foram atingidos pela

morte. Durante o luto, configura-se urn estado especial, onde se separa o mundo dos

vivos do mundo dos mortos. 0 Juto constitui-se nurn fenômeno complexo,

identificado como "urn estado de margem pam os sobreviventes, no qual entram

mediante ritos de separaçào e do qual saem por ritos de reintegraçAo na sociedade

geral (ritos de suspensAo do luto)"(Gennep,1978,127). Assirn, a vida social dos

sobreviventes fica suspensa e, muitas vezes, a sua reintegracAo na vida social coincide

corn a agregacAo do motto ao mundo dos ancestrais.

Na nossa experiência, o luto durava urn ano e as pessoas atingidas pela

morte vestiarn-se de preto durante esse tempo, evitando-se cores e tons alegres em

suas vestimentas. Era o "luto fechado". Também rnantinham urn resguardo, urn

comportarnento parcimonioso, evitava-se festas e atividades alegres, nem sequer

ligavarn o radio. Era normal que chorassern quando se referiarn ao falecido.

Acreditava-se que a viagern do motto iniciava-se corn a rnissa de sétimo dia. Esse

tempo, entre o falecirnento e a missa, en muito importante pan o motto e seus

familiares, que permaneciam suspenso em urn estado de margem a esperar a missa, e

garantir o inicio da viagem. Compreende o perlodo de nojo 9, denominaçAo popular

atribuida aos sete dias que se seguern após o enterro, antes da missa ou da visita ao

cemitério no sétimo dia. Nesse perlodo, também nao se deve gritar e nem falar alto,

nAo se come doces e, durante os sete dias, deve ser rezado urn terço oferecido a alma

do falecido, sempre no começo da noite, as 18 horns. Com a missa de prirneiro

aniversário cia morte, retirava-se o luto - "aliviando-o", acreditando-se haver o mortd

chegado ao seu lugar, e os vivos voltado a vida normal. Era motivo de falatOrio, o fato

de algiiém em luto romper esse prazo e procedimentos.

9 Esta denominacAo é encontrada em RODRJGUES, Jocy Neves & SILVA, Laura Jane Nunes (198 1).
RitosFánebrespopularesdoMaranhâo. São Luis, EdiçOes UFMA
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0 fato é que tais preceitos estAo em desuso na sociedade ocidental. 0

Into passou a ser considerado urn estado patológico, e longe de se constituir num

resguardo dos vivos pan a integraçAo do falecido na sociedade dos mortos, enxerga-

se somente Os vIVOS. Estes nAo nodem revelar a tristeza que os atinge, e quando o

demonstrarn são prontamente medicados, devendo retomar a vida social de itnediato.

De fornia que a legislacAo trabaihista brasileira concede trés dias de auséncia do

trabalho, para os que sofrerarn urna perth na farnflia. Afinal, a vida continua,

justificam.

Ja as práticas flinerérias constituem-se na intervencAo social sobre o

corpo, diante th irreversibilidade do processo de decomposiçao. Simbolizani a

mudança do estado da pessoa, buscando assegurar sua chegado ao outro mundo e

inspirain-se na arnéaca as tradiçöes e instituicôes sociais emanada da morte. São

açöes que tratam de preservar a estrutura social do perigo exercido pela açAo das

forcas nocivas que se abatem durante a decomposiçAo. Mas desde cue os vivos

cuidem bern de seus mortos, enterrando-os segundo os ritos adequados, eles nAo

representam perigo.

Ocorrido o falecimento2 trata-se de providenciar cue a alma-anima ou

esséncia vital, deixe o corpo. Pan o povo cristAo, este processo ocorre no inomento

mesmo cia morte, por isso a importAncia dos. ritos de tempo sugeridos por Martins

(1983), e cue aiudam a morrer na "hora certa", sendo a extrema-unçAo o seu nonto de

referéncia, o empurrAo final pan que a alma deixe o corpo - ritos de separação.

Outras sociedades consideram que esse processo so ocorre, em definitivo, quando se

efetiva a decomposicão total cia came, restando anenas os ossos. Considera-se esse

temno de decomposiçãn hastante nefasto pan a sociedade, a cue faz apressar a

processo de dissolução fisica. Este node ser realizado nor diferentes procedimentos:

pela exposiçAo do cadaver, pela cremação ou mesmo pelo sepultarnento provisório. 0

certo é cue o morto ja está fora th natureza, inserido na ordem do sobrenatural e

assim tratam de combater a putrefacão e reter o que fica do cadaver. 0 cue afirma a'

mudança de estado do individuo e a continuidade da sociedade.

L'azione violenta del flioco risparmia al motto e ai vivi le pene e I
riscbi che la decomposizione del cadavere puô comportare, o quanto
meno ne abbrevia considerevolmente Ia dumta compie cioI tutto in
una volta sia la disiruzione della came sia la riduzione del corpo a
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elementi immutabili, processi che in natura si compiono in maniera
lenta e progressiva. Cosi, tra la cremazione e I diversi moth di
sepoltura provvisoria, esiste una differnza di tempi e di moth, ma

-	 non de sostanza (Hertz, 1978,53).

0 cadaver apresenta, portanto, urna ambigUidade quo a sociedade

procura superar; representa aquele que estando presente já está distante. Vagueia num

lugar intersticial, quo nAo é nem da nathreza nem da sociedade. Interrompe-se,

temporarianiente, a comunicaçâo corn o individuo, señdo preciso quo a sociedade

exerça sua açAo sobre o cadaver para que possa set retomada a cornunicaçäo, em urn

outro nIvel. Representa o ser que nAo estando mais entre OS VIVOS, ainda nao chegou

ao outro mundo. Assim, o cadaver "agora é anti-estrutura. E esta atividade

incontrolada que sobrevém ao cadaver e quo a sociedade IIAO pode suportar."

Rodrigures,????,68).

Mo se trata sirnplesmente da dissoluçâo fisica, garante-se a mudança

de estado do individuo, que compreende urna condiçäo necessIria a salvaçAo da alma,

-	 permitindo-lhe ascender a uma nova vida. Configura-se a integracAo do morto na
—4

sociedade invisivel, se OS SOUS restos matenais forern conduzidos adequadamente,

passando aos domInios dos ancestrais, pelos vivos. Ao mesmo tempo que so prepara

seu desaparecimento do mundo visfvel, promove-se seu renascimento ou integraçAo

no mundo invislvel, Irata-se dii passagem do urn grupo a outro. Pan a consciência

coletiva, a morte representa urn estado transitório, urna exclusAo temporária do

indivfduo da comunicação humana. Os cuidados corn o cadaver tratam de conduzi-lo

nessa passagem visIvel-invisIvel. 0 que não pode ocorrer sem urn estágio

intennediário, marcado pelos ritos de margem, vinculados ao estagio lirniar da morte.

E l'azione the la società esercita sul corpo a conferire piena realtk al
dramma che essa immagina a proposito deiI'anirna. Cosi, se I
fenomeni fisici che costituiscono o seguono la morte non
determinano essi stessi le rappresentazioni e Ic emozioni collettive,
conthbuiscono tuttavia a conferirgli Ia forma definita che essi
presentano; in qualche modo gil danno un supporto materiale. La-
societã proietta nel mondo che la circonda i suoi propri moth de
pensare e di sentire, e questo di rimando ii fissa, regola e Ii liniita nd
tempo (Hertz, 1978,91-92).

Cabe-nos lembrar, como aflnna Gennep (1978), que toda modificação

na situaçAo social de urn rndivlduo requer açöes e reaçOes regulamentadas e vigiadas
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pela sociedade. São atos especials conduzidos culturairnente e marcados pelas

relaçoes entre o sagrado C 0 profano. Diferenciain-se de sociedade pan sociedade.

Entretanto, quando se refere a moPe, quer se destine uma rnaior ou menor atenção,

todos buscarn elaborar procedimentos que possam assegurar simbolicamente os

invariantes sociais que as estruturam. Originados em bases profündas do inconsciente,

os atos especials são regidos por intençöes semeihantes. Constituem-se nos ritos de

passagem, que reciamain diferentes momentos: trata-se do momento preliminar - de

separação, quando separa-se o corpo da alma; compreende o mornento liminar,

referente aos ritos de margem, do estâgio intermediario da decomposicAo; e,

finalmente, os ritos de agregaçAo on do mornento pós-liminar, que integrarn o morto a

sociedade dos ancestrais, e os vivos são reintegrados a vida social.

Pan Thomas (1993), o horror ao cadaver é universal e as atitudes

realizadas consistern em evitar a contagiosidade do falecido, e que o mundo ocidentat

pratica em nome da higiene. As atitudes hostis de proxirnidade corn o moribundo e

corn a moPe recorrern a urna noçAo de poluiçAo, de contAgio e de perigo definido it

partir de critérios medicos, e nAo rnais religiosos. Considerarnos, no entanto, que,

mesmo justificando nessas bases as nossas atitudes diante do cadaver, nAo estamos

negando-Ihe atençAo. Talvez, o medo cia morte seja major em nossa sociedade e, por

isso, cuidamos de arnenizar/negar os sinais do fenômeno no corpo, diferentemente de

outras sociedades que procuram confirmar e ate, inesmo apressar, esse processo. De

qualquer forma, continuamos a obedecer impulsos inconscientes e obscuros.

El hecho es que la asociación enire Las prácticas tanatolOgicas y las
casas de velatorio es Ia Unica mancra que le queda a! hombre
urbanizado de celebrar flinerales decentes, que constituyem pan ci
sobreviviente un medio de equilibrio indiscutibk
(Thomas, 1993,323).

Ern condiçâes normals, o falecimento desencadeia urn conjunto de

praticas que devem conduzir os vivos diante do morto, cujo objetivo é a

transformaçAo do cadaver em algo irnutável, independente da duraçAo desse processo.

Pan tanto, as sociedades desenvolveram, segundo os lugares e as épocas, formas

rituais para cuidar do cadaver, estabelecidas de acordo corn valores e crenças sociais.

Levi-Strauss (1981) nos relata que entre os Bororo, Indios do centro-oeste brasileiro, a

morte de urn membro credita o grupo perante a natureza. A divida da natureza deve
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ser cobrada de imediato ao falecirnento, através de uma caçada coletiva realizada pci a

metade oposta a que pertencia o defunto. A presa deve set urn animal grande, cuja

pele, unhas e presas constituirâo o mori do falecido, papel representado por urn dos

homens, de forma disfarçada e cobrindo-se corn esses elernentos. Portadores de urn

sistema complexo, intermediados por seres que näo pertencern ao mundo flsico e nern

social: BorE e Aroettowaraare, que tern caracteristicas antitética, opöern-se na

conduçAo do mori, realizam uma dupla inumação. Ta! processo "consiste em colocar,

prirneiro, o cadaver num fosso coberto corn ranios, no centro da aldeia, ate que as

carnes tenham apodrecido e, depois, em lavar as ossadas no rio, pendurá-las e

ornarnentI-Jas corn mosaicos de plunias coladas, antes de as imergir, dentro de urn

cesto, no flindo de urn lago ou nun curso de água." (Levi-Strauss,1981,228).

Finalrnente, os mori devern fimdir-se nurna sociedade das airnas, coletiva e impessoal,

que, per sua vez, também se subdivide conforme a estrutura social dos Bororo.

Pan Hertz (1978), que desenvolveu seus estudos sobre sociedades

tradicionais diferentes, o significado dos rituals fünebres consiste em sua instituiçäo

coletiva e social. Dc modo que, qualquer tratarnento dado ao cadaver, cremaçAo,

dupla inumaçAo e outros, conservarn a tradiçAo de garantir urna sepultura definitiva

pan o deflinto, assegurando o repouso da alma pelo acesso ao pals dos rnortos,

liberando os vivos da obrigacão do Into. Os rituals configuram a materialidade

nccessária as representacöes consagradas pelo grupo.

ma tale recongiungimento che è, per do che concerne Ia morte,
lo scopo essenziale della cerimonia finale, si veriflca nello stesso
tempo in due diversi moth: con la deposizione dci resti in una
sepoltura comunc e con l'ingresso dell'anima nel soggionio
collettivo dei moth. I due avvenimenti sono solidali e ugualmente
essenziali: ii rito fornisce alla rappresentazione una base marejiale,
l'immaginazione prolunga e completa S che ê solo indicato dal So
(Melt, 1978,69).

Em nossa realidade, Gornes e Pereira (1995) enfatizam a persisténcia

de práticas e visoes tradicionais que, juntamente corn outras atitudes, vao constituir

uma rede complexa de inter-relaçöes no trato com a moPe e o morto. Isso pode set

observado nas pequenas modificacöes que são introduzidas nos rituals. Percebemos

essa alteraçAo nos velOrios de nossos avOs rnaternos conduzidos pot uma tia,

pertencente a religiAo Testernunhas de Jeová, que nAo permitern imagens de Santos
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no velorio e outras providéncias. 0 que parece nAo ter sido muito aceito pot outros

membros da famulia. Cabe ainda enfocar que a realização ritual depende das

condiçöes cia moPe, do prestlglo do motto e de quern ihe rodeia, das condiçôes de

vida dessas pessoas e cia cornunidade em que vivem. Sendo esse urn mornento S

muita solidariedade entre vizinhos, parentes, amigos e coiegas de trabaiho.

Apes o deseniace, a familia do motto é afastada para urn outro cômodo

cia casa, que ocupa ate a saida do feretro pan o cernitério. A preparaçAo do defunto

pan o velorio deve set realizada pot estranhos, que banham o corpo e tratain as

unhas, barba e cabelos, as partes do corpo que continuant a crescer apes a morte,

permanecendo corn sinais de vida. Essa preparacão é muito importante, reconhecida

corno uma das providencias para que alma não fique errante. Por isso, nAo pode ser

realizada por pessoas nAo habituadas a essa prática. De modo que o respeito a ordem

de lidar corn o cadaver assume a forma de lidar corn a alma, afastando-a cia casa e da

familia pan acompanhar o corpo ao seu iugar: o cemitério. Apesar das variacäes, corn

-	 a idade e o sexo do motto, veste-se o cadaver corn uma mortaiha, na rnaioria this
—a

vezes, de cot branca: servindo uma tünica corn o cordAo de São Francisco para as

muiheres, enquanto os hornens podern set vestidos de carnisa e calça. Muitos

escoihern antecipadamente a roupa corn que querern ser enterrados, especialmente

guardadas pan essa ocasiAo. Um üitimo cuidado deve ser tornado, nAo enterrar o

falecido corn objeto de ouro.

( ... ), clajá tinha o vestido dela pronto, ela, ela sabia corn quc vestido
queria se enterrar. Os detaihes do que cia nâo gostaria que fosse
feito, cli, pot exemplo: a baruiho, choradeira, essas coisas, cia nurn,
cia preferia quc nao houvcsse(Entrevista n'01, reaiizada em
20/06/95).

Mas mesmo assim agente levou cia pta Id [hospital]. Al quando cii
chcguei IS, que cia chegou dissc: que ela chegou disse mesmo assfln:
quando cu morrer quero it toda de branco. Quando ra ge foi pegar cia
no hospital, trouxe cia pta aqui pta casa. Al, mae pcgou botou a
roupa toda dc branco pm cia, nao sabe. Botou uma calca, urna blusa,,
urn sapato, tudo branco. Al, na horn, na horn do sufoco, eu nem me
icmbrei, mas eu botci tudo de branco, mas eu botci tudo de branco,
quando eu chcguei na capela den urna ventania bern forte, o sino da
capela tocou c aquelas portas, aquelas portas bern forte tambdm se
move (Enirevista n°04, rcalizada cm 31/07/95).
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As lamentaçöes, o pranto se iniciarn a IarnentaçAo, desde o desenlace,

tAo mais intensos quanto maisjovern for o falecido. A casa deve ser preparada pan o

velorio, 'armar a casa', o que se faz decorando-a corn as cores do luto. Coloca-se o

morto no meio da sala, de preferéncia já no caixAo, corn os pds voltados pan a porta

de entrada cia casa. Silo cobertos os espeihos, e deve-se providenciar comida e bebida

pan os visitantes, em sin ultinia hornenagem. Prepara-se a cabeceira do caixAo urna

mesinha forrada corn uma toalha branca, corn a imagem de Santos cia devoção do

morto e urn copo corn água benta e urn rarninho de 'vassourinha' pan as pessoas

benzerem o deflinto. Em algurnas ocasiOes as velas do morto tainbérn são af

colocadas. Os benditos, cantos, exceléncias e rezas são ditos durante o velório,

buscando a intervençao dos santos em prol do morto, e devem ser cantados ate o firn,

variando em doze ôu nove versos. Os doze versos cantados tern como referenda o

nürnero de apostolos que acompanhavarn Jesus Cristo.

Inceléncia VU (excerto)
lit Hosana Ferreira

Era UM rosário de Ma
DOJS mistérios da paixAo
Que deJa nasceu Maria
Virgem pun soberana (bis)

São DOIS niistérios de Ana
TRES niistéiios da paixao
Que deJa nasceu Maria
Virgern pun soberana (bis)"
(Rodrigues e Silva, 1981,22).

A cerimônia de despedida, feita antes da saida do féretro, é a

encomendaçAo do corpo, rezada por padres. 0 féretro deve ser retirado da casa na

mesma posiçAo ern que se encontra, para que a alma acompanhe o cadaver e

permaneça, definitivamente, no território cia moPe. Evita-se, assim, que retorne a

casa, vila, tribo, etc. 0 padre segue a frente do cortejo ate o cemitérlo, diz-se que

prevenindo-se que o falecido vire alma penada. No cemitério, a conversa é pouca e 0

drama é intenso. A deposiçAo do caixAo na tumba é acompanhada, algumas vezes, de

outra encomendacAo. E geralmente de uma intensidade major de demonstracOes no

mornento da despedida final.
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A saida do cortejo, procura-se apagar Os sinais cia morte cia casa. 0

primeiro passo e varrer, iniciando-se pela COzinha em direçäo a sala, por onde saiu o

caixAo. Os ciscos devern ser jogados na rut E isso deve ser feito antes do cortejo

desaparecer na curva cia ma on cia estrada em direcAo ao cemitério. Em seguida, as

portas e janelas cia casa devem permanecer fechadas para que a alma nAo encontre o

seu caniinho de volta. Finalmente, ate a missa de setimo dia, são rezadas novenas

oferecidas 'a alma do falecido.
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3.0 M0RBER EM CASA

Eunasci, you molTer, temos que monet, nAo sabemos de que, né.
A gente nascemos, temos que moirer, nâo sabemos de que, nAo sin
como, nem aonde. Ninguem sabe. Sabe que a vida, Deus deu a vida,
Deus deu a vida, e nós não sornos nada, nós somos p6. Enquanto a
gente tamos corn vida, somos viveute, né. E quando a gente mont
pan a 5cr, depois da morte, segue sua vida (Entrevista n° 02,
30/07/95).

Ele dizia vocés qucrem me matar, aquilo all nAo 6 canto de ninguém
tá, nâo. Eu quero monet em casa, mas nAo em diabo dc hospital. E
vinha simbora (Entrevista no 06, 02/05/96).

Reconhecidarnente nos diferenciamos das outras espécies vivas pela

nossa capacidade de simbolização, cuja realizaçAo 6 a linguagem, em sims mais

diversas atuaçäes. De fato, a linguagem constitui-se no melo de transmissAo dos

significados das tradiçoes e açöes sociais, dominio cia cultura. De forma que os

discursos, ou a enunciaçào do significado dessas açöes, manifestarn o sentido

proflindo das realizaçoes culturais, e exigent elaboracoes mentais condizentes corn as

escoihas coletivas. Assirn, valerno-nos de tais enunciados pan a compreensAo da Vida

social que, juntarnente corn as próprias açôes, fazem emergir as estruturas do

pensarnento hurnano. Particularmente, buscamos na emissAo das falas dos sujeitos

sociais o significado da atitude de moner de casa, a eleiçAo de urn sentido pan a

experiência cia morte do outro nessa circunstância.

( ... ) podernos dizer que considenmos o discurso como processo, cm
suas relaçaes corn o 'extra-linguIslico', isto 6, a discurso coma
prática (Robin, 1977,26).

Diante th experiência cia moPe, as condiçoes de producâo de urn texto

são extremamente significativas. A exclusâo social e afetiva provocada pela morte

estimula a imaginaçAo humana, dando margem a formas simbó!icas diversas. No

nIvel do discurso, o elemento a ser ressaltado representa o seu vinculo corn as praticas

sociais, cornpreendidas corno o "conjunto de regras que envoivem e submetem o
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sujeito, desde que ele toma parte no discurso" (Foucault apud Robin,1977,27).

Condicionadas nAo apenas pelas relaçoes materials de produçâo das praticas , mas

iImdamentalmente pela instãncia ideológica, de forma a integrar o mundo da

superestrutura - são práticas discursivas. Corn isso queremos alertar, em primeiro

lugar, para o fato de que as condiçOes de produçao do discurso referem-se a inserço

do sujeito numa forniaçAo social historicamente dada. E, em segundo lugar, que as

interpretaçOes que surgem também dependem desses contextos de modo que não se

esgotarn as significaçoes que os discursos podern produzir, o que permite diversa.s

interpretaçoes. Dentre as diversas condiçOes de producao do texto - envolvendo o

quadro institucional, conjuntura polItica, etc., interessarn-nos especificamente as

representaçöes sobre a moPe que emergem em sua expressAo.

As representaçOes ganharam novo rolego a partir das consideraçOes de

S. Moscovici (1978), reatualizando-as como campo do conhecimento humano. Sua

principal tarefa consistiu em integrá-las num canipo teórico inaugurado por E.

DUrkheim, as representaçOes coletivas, retirando-as do nIvel intermediário do

pensamento, isto é, como mediadoras entre o conceito e a realidade. Retoma, assim, a

perspectiva coletiva, atribuindo uma fimçAo e uma estrutura as representaçöes socials,

dando continuidade ao projeto durkheimiano, embora, divergindo deste pela sua

proximidade corn a psicologia social. A crftica que Moscovici (1978) realiza sobre as

representaçöes coletivas resulta de sua preocupação em atribuir urn significado

determinado as representaçöes, de forma a singularizá-Ias perante outros termos,

como: imagem, opiniao etc..

Para Moscovici (1978), as representacôes sociais silo formas de pensar

e de se situar no mundo, compreendendo a opçAo por urn sentido, obedecendo

rnotivaçôes que as engendraram. De tat forma que são essas motivaçOes, produtoras

de representaçOes sociais, o seu cainpo fértil; muito mais do que as preocupacôes corn

quern as produziu ou corn as suas origens. E desse campo, orientador de

comportamentos, que buscamos compreender as interpretaçôes realizadas por nossos
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interlocutores' sobre o morrer em casa. Entendemós que essas interpretaçOcs

propiciain escoihas entre as mUltiplas possibilidades de significaçAo que Ihes silo

apresentadas, sustentadas na experiéncia e na comunicação. Tais escoihas resultarn

das escalas de valores que apreendem e envolvern esses sujeitos sociais; e, portanto,

"nào se trata de urna escoiha arbitrária" (Moscovici,1978,44).

Em poucas palavras, a representaçAo social é, urna modalidade de
conhecirnento particular que tern por fiinçâo a elaboraçao de
comportarnentos e a comunicaçao enfre indivIduos	 -
(Moscovici, 1978,25).

Jnvestimo-nos desse conceito pan compreender o morrer em casa

enquanto urn universo supostamente portador de urna triplice dirnensAo: a atitude, o

campo da representaçAo e a informacAo. Assirn, passamos do reconhecirnento cia

atitude pan captar através da inforrnaçAo, o campo da representacAo; ou seja, do

modelo social, das proposicöes concretas e lirnitadas dos indivIduos sobre o objeto de

sua experiência: a morte. Dessa atividade mental que permite a interiorizaçâo chi

realidade fisica e social, corn a atribuiçao de urn sentido ou uma ordem ao universo. E

sobre as quais nos debruçamos agora.

A nossa expectativa quanto ao resultado do trabaiho empIrico foi

surpreendida pela lógica interna apresentada nos discursos. Cada interlocutor, a sua

maneira, dava ao discurso urna trajetoria que coincidia corn todas as outras

entrevistas; apesar dos avanços, recuos e repeticäes que as caracteriza. Adotarn urn

estilo descritivo dos fatos, tornando corno ponto de partida a doença que provocou a

morte e finalizando corn o sepultamento. Cornpreendem práticas discursivas,

reconstruldas em corn contexto de emissAo do texto, fimçao comunicativa das

representaçOes. Trata-se da capacidade de interpretação dos fatos exteriores, a luz dos

conhecirnentos e experiências acumuladas sobre o terna. E tornado familiar pela.

Optanios pela adoçao desse termo por compreender que o processo de conhecirnento constitul-se
rnuito mais em forma de interlocuçAo, dia]ógica na qual o informante, longe de ernitir urn rnonologo,
buscou a integração corn o entrevistador, assumindo o processo de investigacAo urn caráter
comunicativo. Interlocutor, segundo Aurélio Buargue de Holanda, signilica aquele que lila corn outro
(p.776).
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linguagern, sotidária corn o contexto do qual ernergern, envolvendo os valores, as

noçöes e as regras sócioculturais. De maneira que os discursos revelarn elementos

relacionados a doença, ao próprio evento da morte e aos ritos fiinerarios.

Aproveitamos, entAo, essa trajetória para apresentar as interpretaçäes sobre a

experiência da morte, transrnitidas por nossos interlocutores, no trabaiho de campo.

3.1. NAO SE MORRE DE QUALQUER COISA.

Em conformidade corn a morte que acontece numa sociedade negro-

africana, ou rnalaio-polinésia, ou ainda em outros contextos culturais, na nossa

sociedade, a rnorte exige urna causa, mesmo quando se compreende que o individuo

alcançou o final do ciclo natural cia vida. Cath urn tern a sin explicaçAo ou

justificativa pan a morte do outro. Nao se pode dizer que aceitamos o evento, mas

corno dizern, "nos conforinainos". A verdade é que a morte nAo é urn evento

qualquer, e sin significaçAo exige que se conheça cuidadosamente as suas causas, já

que convivernos num contexto séciocultural C tecnológico que permite esciarecer a

determinacAo do desfecho fatal.

Dessa maneira iniciarnos a compreensAo do moner em casa. Todos

tern uma causa pan a morte que acompanharam, mesmo que nAo coincida corn o

diagnOstico médico, a causa básica cia morte, presente na declaraçAo de Obito. Este é

o porno de partida: todos emitem urn parecer pan tal fenômeno. Dc modo que a causa

th morte, qualquer que seja, é sempre enunciada:

Inf.: Eia moneu na verdade muito idosa, mas houve uma causa. Ela
muito velhinha já, sem conseguir ver direito, scm conseguir andar
direito, mas iucida e tinha o canto deja, a quarto dela. E ela, urn belo
dia, cia caiu. A famosa queda do velho, o vetho cal, pronto. Vocéjá
sabe qua] é a história: quebra a cabeca do femur, näo tern
recuperaçâo. Já, o organismo não aceita mais a pino. Entao ja aquela
pessoa fica corn dificuldade pan se locomover (Entrevista
n-0 1,20/06/95).
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Inf. 56 pode ter sido urn enfart, durante a noite, nd. Diz que dá, as
vezes. Lie tinha urn sono pesado. Ele ressonava, ele tinha dispneia.
ne.
E ali o stress, a, aumentando, assbn as probiemas. (...) Vocé sabe
que probierna 6 0 que math. Segundo os dados, quem 6 medico, né.
A televisão, en sei assim (Entrevista n°05, 30/04/96).

Jnf Washington, ele teve coisa que dà no intestino, corno 6, 6
Gasthte. Den gasirite nele, feiida de boca. (...) Era cheio de feridas e
ifaquinho, fraquinho.
( ... ) Al, ete tava corn sIfiuis, todo cheio de feridas, aquilo estourava
nele. ( ... ) Era corn Shills, que sé dan assirn na parte da bunda. Par
aqui. [indica a viriTha].
( ... ) Agarrou urna salmon de sangue ... Ja 1hz tempo que dc tá
assirn. A gente batia, quando corneça corn essa salmora, eu intemava
ele, que cu tinha rnedo. Al, nâo sabia o que ele linha pot denim dde,
se era alguma extnvagáncia (entrevista n°08,24/03/97).

Inf.: Lie mon-eu de cancer de pete. Passou 18 anos corn cancer de
pete. E mon-eu ... Lie era diácono, rnorreu corn 81 anos (entrevista
n°09,24f03/97).

r thE 1: Eia sofreu acidente de urna moto, all na Epithcio. Al, sofreu
tuna pancada na cabeça, eta passou 15 dias internada e se recuperou,
num sabe. Depois apareceu problema nela. Ela ..., aquela doença
perigosa
Ent.: Ela linha ataque?
Inf. l: Aquela doença se chama CA.
Ent: Cancer?
Inf. I: Quer dizer o name nAo 6 esse, 6 neo ... neopiasia. Par denim,
no estômago (entrevista n°1 1,25/03/97).

ml: A gente acha que foi saudade, certo? Da, porque no ano
anterior mon-eu minim sogra. Certo? Dezembro de 93, moneu a
minha sogra. Al, uicou ele, né? Al, etc foi dizendo que nâo adiantava
mais ficar porque todo mundo já tava crescido. Aquelas coisas que
dizem pessoas de idade sempre dizem, né? Que nAo tern mais nada
pta ficar, que sO tava atrapaihando.
Dal, mais não teve jeito, Se se entregou assirn a, a, eh, a solidAo.
Dal, ele ficou doente, uma doença que de repente apareccu net;
estourou a corpo todo. Eie bebia, entäo acho que a cana, ne, que flea
penetrada no, no sangue. Dal apareceu urn monte de coisas 'ide. Ah,
minha fliha (enlrevistan°13,25/03/97).

0 que 6 significativo na compreensAo da doença 6 que, em decorréncia

dessa concepçâo, ou das representaçôes sabre a que acometeu o falecido, realizaram-

se as atitudes diante da morte. Algumas yinculadas a prOpria concepçâo da doença,



outras modificadas pela noçAo de uma "boa morte", superando os estigrnas

imbricados a natureza do conceito. As atitudes diante da morte realizararn-se em

conformidade corn a concepçAo da doença que a provocou. De modo que, nesse

contexto, observarnos urna correiaçAo entre a representaçäo da doença e a atitude

diante da morte. As concepçôes sobre a doença revelarn dois nIveis de sua apreensAo:

o nivel cognitivo e 0 nivei sensorial. 0 prirneiro nivel tab da organizacâo do

conhecirnento anteriormente adquirido sobre a doença, são noçöes, compreendeni

aquilo que já se conhece da doença, de maneira incipiente. 0 nivel sensorial, a

percepçAo da realidade, corresponde a tornath de consciência da doença, através do

convivio corn o rnoribundo e do contato corn os profissionais socialinente

qualificados para faiar das doenças: medicos, enfermeiras e outros técnicos do

universo hospitalar.

( ... ) Endo, cia foi, chcgou là, cia, fizcram Iratamento corn cia là. Al,
a rapaz là me chamois pm conversar comigo. Que qucria que a gente
... muita limpeza. E que cia fivesse muita atividade là nas coisas dela
mesma, na roupa, nas vestes (Enirevista n002,30/07/95).

Trata-se de captar elementos desses discursos, incorporando-os

convenienternente as noçôes e irnagens da doença, atribuindo-ihes urn novo conteüdo.

Resuitante da sociabilidade do conhecirnento cientifico de que fala Moscovici (1978),

provocada peio contato entre esses agentes: "a gente foi iá falar corn ele [o medico],

depois, sern a presença deie" (Entrevista n009, 24/03/97). Mas tambérn através cia

divulgação pelos meios de cornunicaçAo de massa, corno flindamenta-se nossa

interiocutora da entrevista n° os. On ainda pela capacidade de comunicaçao,

conseqüência do convivio cotidiano, permitindo trocas de informaçao sobre as

experiências e liberando os mecanismos da imaginaçAo.

Voce sabe que problema é o que rnais mata. Segundo os daclOs,
quem 6 medico? A teievisao, cu sei assim (entrevista
n°05,30/04/96).
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h112: (...) Al, Cu flu dei. Comprei o Jtambé. Al, de noite, a
barriguinha dele fazia, ..., escutava. Al, a baniguinha dde fazia
[barulluo de borbulharj. Al cu disse: D. LUZIa, Jarnailson nAo se dcii.
Que era a rninha vizirtha, quc mom all embaixo. Jamailson nAo se
dcii corn o icite, nAo. Al, eu disse: amanhä, Cu you ao medico. Al,
cia dizia: rnas, dc tá fazendo cocô? Eu disse: tá nao. Mas quando foi
no outro dia, al, dc amanheccu corn urn pouquinho de desinteuia. Al,
Cu dissc: Luzia, oihe, dc tã fhzendo urn, urna fezes tao feia. Al, cia
disse: dcixc compietar 24 horns, fique dando urn chazinho. Al, cu
continuei dando urn chazinho (enirevista n°08,24/03/97).

Procede-se, assim, a uma nova interpretaçAo, uma re-elaboraçao do

discurso, de forma a dar sentido ao drama vivido. Dal que as representaçOcs

respondern peia necessidade de orientar comportamentos C de reformular as visoes de

mundo, apropriadas aos estados de conhecimento. Sua firnçao consiste em situar os

sujeitos diante doobjeto: a doença e, postcriormente, a rnortc. 0 que se dá de forma

dinãrnica pelos diferentes processos de aproximaçAo corn esses objétos.

Em verdade, o conhecirnento da causa que provocou a rnorte rcveia-

nos elementos signiflcativos dos discursos sobre a doença e a rnorte. Quando

referendados a causa da vethice, Mo existem, nos textos, subterfilgios de linguagern -

hcsitaçöes, pausas, dirninuiçAo do tom da voz, etc., paz-a anunciar a causa. Assim

corno também nAo aparecexn nos Obitos ocorridos de forma inesperada, provocados

por doenças cardiovasculares, ou rncsmo peias doenças de ionga duracao, como o

Lupus Eriternatoso Sistémico (LES) c a hernia.

TM.!: Tava [muito velhinhoJ. A doença deie, dc morreu, que foi
neic nao foi pcia idade, não. Foi ufto. NAo, Sm Eie morreu porque
senlia uma hernia, urna nitura, aqui Id nele. (..) E então, pedia a
Deus, reforcei a eie pm operar. E ele nada, visse. NAo queria, nâo.
Nao queria, nAo. Al, fbi ficando veiho c aqueie probierna foi
coletando, foi crescendo, né. Pronto, morreu nela (enirevista
n°10,24/03/97).

Inf.: Mas era Lupus. E urn tipo de, corno se fosse leucemia, né? E -
urn cancer no sangue, 56 que dc tern estabilidade, eie não tern cur&
Eie tern estabilidade, rnas como já estava muito avançado e eta tan
corn probiema de estôrnago, gasirite, essas coisas. Eia nAo se dcii
corn o remédio, cia piorou. ( ... ) E urna doença, oIhe, triste, viu.
Ficou fraca, cia nAo andava mais, tinha que ser carregada. Ave, era
horrIvei. Horrivei, essa doença (enirevista n°16,25/03197).
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Nas dificuidades de pronunciar o nome da doença transparece o

estigma e o perigo que se acrescenta ao fenomeno da morte, pela noçAo da doença.

Tai como em outras sociedades, temos ciassificaçoes diferentes pan as causas da

morte. So que, em nossa sociedade, quando as causas são doenças, ciassificadas e

conhecidas, a elas aderimos as nossas concepçäes de morte socialmente aceitas, ou

rejeitadas. Tratadas como perigosas ou puras, limpas. Significativamente, o Sr.

Joaquim (entrevista n°1 1,25/03/97) mal pronuncia o nome da doença: "CA". As

reticéncias de Dona Irma ao revelar que durante a doença encontraram "urn tumor na

barriga dela", como se pode observar abaixo. Ou ainda, a Sm. Francisca que omite o

nome da doença, deixando ao encargo do medico pronuncia-lo e ao nosso próprio

entendimento o rdconhecimento cia doença que acometeu o fat ecido sogro, estratégia

-	 uti!izada no discurso.

ml 2: Eu sci que pm terminar a histéria da minha irma, chcgou o
quadro que quando cia teve urn, teve urna hemorragia novamento
ucsta ferida, na fcira. Disse que foi muito sangue mesmo. E depois
que cia perdcu aqucic sangue, af aquilo cicalrizou. Mas cia tinha urn
caroço, que cia nunca disse quc tinha csse caroço.
Diii: So faiou comigo, né?
Inf.2: Eu não sabia, não sabia Eu disse: minha irma. Al, fbi quando
cia foi, quando cia teve uma gripe, uina crise medonha de uma gripe
pesada. Foi pm o hospital São Domingos. E Ia, a fliha dcia corn
outra, ai botaram na cabcça, ficaram aft-As, exigiram ama
ultrasonografla. E nessa ultrasonografia acusou quc tan todo
cnraizado pot dentro
Ela tinha urn tumor na baniga (entrevista n° 02,30/07/95).

Inf.: Corn umas feridas ins costas, quc dc chomva de dia c de noite.
Al, lcvei dc pro IPEP. Que dc tinha convênio com o IPEP, que die
era funcionário. Cheguei La, o Dr. C disse assirn: o que é isso? Eu
disse: bern, o povo diz que é urn cobreiro brabo. Quc ele linha muita
fé em reza, essas coisas, mandava chamar o povo pra rezar etc. 0
povo dizia que era urn cobreiro brabo. Al foi, o medico disse assirn
pro outro: agora, todas as dôenças 6 cobreiro brabo. 0 povo não dk
mais o cancer. TA certo (entrevista n° 06,02/05/96).
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Dc maneira que, dentre esses discursos, podemos entrever uma

• gradacAo pan as causas da morte, no contexto que analisamos. NAo se trata de

constituir uma tipologia, apenas de referendar elementos que orientararn as práticas

sociais, nesse dominio. Foram essas noçäes que perinitiraxn ao sujeito reconhecer os

fatos, e adotar o comportamento adequado, restituindo aquilo que estava fora da

ordem. Constatarnos, ainda que de forma incipiente, as seguintes concepçöes:

1. A moPe provocada por doenças malignas, tais como: neoplasias,

sindrorne cia imunodeficiéncia adquirida (AIDS). São doenças que não se deixam

curar ou "estabilizar"; carregadas, portanto, de estigmas2 Sua malignidade representa

elemento de perigo e contágio, sendo provocadoras de rnau cheiro, de odores

desagradaveis. Ocorrem no tempo errado da vida das pessoas, nos momentos mais

produtivos, de inténsa atividade. Os acometidos são considerados, por seus farniliares,

pessoas trabaihadoras, dinâmicas, alegres, que mesmo doentes continuam "fazendo as

coisas delas". Reveiam o perigo irninente da morte, contaminam os que Ihe são

próximos; por isso, trata-se de uma provaçAo, cuja aceitaçAo do fato inevitAvel

depende a sua eonformaçao em uma "boa moPe", ou ate em "urna morte linda".

Inf.: Exit: E ele sabia que ia morrer?
Inf.: Sabia, sabia que era ca. Sabia. Urn dos olhos, uzis dois anos
antes dde mon'er, ele estourou urn olio, o oHio estourou rnesmo. 0
oHio ficou pendurado. Al, o segundo, depois de tins seis meses,
perdeu o outro olho. Elc sabia tudo. E en nAo escondia nat dele.
( ... ) Ele moxTeu de inanhã, ele moxreu era 6 horas da rnanha, se
enteirou 06 da noite. Al, quando ele morreu tinha que se enterrar
logo, por causa do rnau cheiro. Ele nAo fedia, inclusive a gente
falava porque dc cheirava a jasmim. Passou mis oito dias, o quarto
dde sO cheirava a jasmim. Eu digo, pronto, porque tot pessoa que
mont de cancer, pensava que etc Ia ficar corn urn mau chefro
horrivel. De jelto nenhurn, nem parece que ele tinha morrido
(enlrevista 0009,24/03/97).

Ent.: Quando cia morreu, o caixâo ficou aqui rnesrno?
Inf 1: Nâo, nâo. No rnornento, cia rnoneu já assim de madrugadinha.
Quando o dia clareou a gente foi providenciou logo tudo, ligeirinho
e tirou.

2 Trata-se de doenças como o cancer e a tuberculose sobrecarregadas de preconceitos, as quais são
discutidas por SONTAG, Susan. A doença conic me(áfora. Rio de Janeiro: Ediçöes Graal, 1984.



Ent: Por que. ligeirinho?
TM. 1: Porque precisa levar cia pm capela do cemitério. A gente tinha
ludo na papeia do cemitérlo. A . gente, ievou eta pm capela do 	 -
cemitérlo (enirevista n1 1 1,25/03/97).

2. A morte. provocada por doenças crônicas e degenerativas, corno;

lupus eriternatoso sistérnico, doença de Alzheimer. Silo doenças que, embora nAp se

deixem. curar, permitem, tuna estabilidade do quadro. cilnico. F, assirn, as pessoas

podem viver corn elas por rnuito tempo, supöe-se. SãO dOenças de dificil diagnósticc,

rims que nAo contém. uma .natureza maligna. Mo. contarninarn o arnbiente familiar

corn seu estigma, acornetendo casuairnéntc uma.das pessoas desse grupo.

TM: (..j.Air perguntaram se, Os mdicos perguntavarn se tinha
aigurn caso de cancer na familia, se tinha aigurn caso assim de
aiguma doença desse tipo na.familia. NAo, não sabe, não. 0 pcssoal
da familia da gente tern muito problenia de pressão alta (Entrevista
n°16,25/03/97)..

3. A morte provocada por doenças do coraçAo, da circulaçAo, da

respiraçAo, corno: hipertensAo arterial, enfiserna puirnonar, . insuficiência cardiaca

congestiva, acidente vascular cerebral. Essas nosologias nAo comportam malignidade

a1guma5 são consequéncias do transcurso da vida, do desgaste fisico dos sujeitos

Acornetem e .provocarn a morte de pessoas <Ic uma certa idade, mas que "nAo tern

urna vida pessoal regrada", configw-ando o inesperado do .acontecirnento. Decorrern.

do acüxnuio de problemas, do stress; das dificu]dades do .cotidiano; acrescidos do

descuido consigo mesmo. Tambérn acornetern pals de farnilia de vida exemplar, ouo

companheiro prestativo.

Ent.:. A Sra sentiu muito?
Inf.: Nós casamos em 40, ele rnoneu em 94, ia fazer 54 anos, no dia
19 dc dezembro, etc moffeu no dia 12 de fevereirn; Eu senli rnuito,
não é? E cornum, a pessoa convive corn a gente tanto tempo. Urn pal
de fhmiiia exemplar. NAo posso. fazer niuito, foi o. que aconteceu. A.
gente tern mais que se confomiar e logo se preparando, se
preparando pm quando chegar p dia da gente, né (Entrevista
n°14,25/03/97).
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4. A morte causada por doenças da veihice. São doenças provocadas

pela idade avançada, on seja, cornpatIveis corn o firn do ciclo natural th vida, como: a

queda da prOpria altura corn fraturas, a deficléncia fisica que se agrava corn a idade,

on ainda por considerar que "não se tern rnais 0 que fazer". NAo são contagiosas e,

por ocorrerern nessa fase da vida, produzern nina morte natural. Considerada a mais

natural das rnortes, culturalmente aceita.

Inf. !: Sim, certo. Levei dc là [no hospital]. Al, levei etc Ia. Al, o Sr.,
o Dr. examinou dc, disse: olhc, o scu velhinho, nAo tá tAo veihinho,
ele, pelo calibre que dc tern, etc nâo vai morrer agora, não. Agora,
quern dc ta aperriado, dc iii aperriando rncsrno 6 essa hernia que ele
tern. Agora, esse seu velhinho se dc tivesse 70 anos, en ainda tinha
coragern de fazer ainda. JA que a idade dde tava avançada, eu não
posso, nern eu e nern dc. Etc Mo tern mais idade, Mo (Enirevista
n°10,24/03/97).

5. A moPe ocorrida na infincia, por doenças corno; gastroenterites,

desnutriçAo, piodermites, etc.. Acornetcrn "inocentes", por "extravagãncia" de outros.

Reconhecidas pelo potencial de vith que carregam, as criancinhas são possuidoras de

sabedoria e, consequenternente, dependentes dos designios de Deus. Embora, ainda

não estejam investidas de valor social significativo, configurarn urna perth. Morre-se

jovern, 6 nina vida desperdiçada, cómo sugere nossa interlocutora th entrevista 08.

Era muito sabido e quando 6 sabido assim 6 danado pm Deus tirar.
Mas nAo tern nada, Mo. Vou me confonnar. Deus Son por causa da
sabedoria dde. Era muito inxirido (entrevista n008,24/03/97).

No entanto, quando se trata da morte, nao 6 suficiente representar a

doença, faz-se necessário conhecer sua forma de acornetimento. Conesponde a

experiéncia sobre a moPe do Outro, nurna reconstrução do desencadearnento dos

sintornas e sinais clinicos, rnarcantes pan o acompanhante. A reprodução dos

acontecirnentos tern como objetivo forrnular uma irnagern do vivido, situando-se

nesse processo. 0 relato assume uma ordem cronolOgica cornpativel corn a

proxirnidade que se tern corn o moribundo e corn o estágio da doença. Configurarn-se
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relatos extensos3 abundantes em detaihes, ou apenas sucintos. Entre essas duas formas

descritivas, encontrarnos outras interrnediarias.

Ent.: Mas, ele já vinha doente?
Inf.: Já, desde 88. Lie teve trombose. Al, ficou, repetiu trés vezes.
Nas trés vezes levaram etc pro hospital. 0 medico, as flihas, al
davarn aDa novarnente. Ate que quando dc ficou assim
impossibilitado de se alirnentar, as rneninas internararn dc. Foi
interno no dia 12 de dezembro, o medico deu aDa no dia 12 de
janeiro e etc faleccu no dia 12 de fevereiro (enirevista
n°14,25/03/97).

Inf.: Ela tinha urna doença, a povo, ate hoje nAo e muito bern
conhecida, nâo. Eu sei que ja tern casos, rararnente agente ouve
falar, mas era Lupus. E urn tipo de, corno se fosse leucemia, né. E
urn cancer no sangue, so que dc tern estabilidade, eie não tern curt
Lie tern estabilidade, mas corno já estava muito avançado e cia tava
corn problemas de estôrnago, gastrite, essas coisas. Lia nAo se deu
corn o rernédio, cia piorou. Al, foi piorando, foi agravando a quadra
dela. Al, atacou, prirneiro foi atacando a vista, depois cia foi
atacando a rnernOria dela e foi atacando as nervos, acabando m uito
coma os nervos. A pessoa não pode ter preocupaço. Eia teve
trombose. E vai atacando as OrgAos aos pouquinhos. Ai, cia ficou
corn a vista atacada. Os medicos não conseguirarn descobrir aqul em
JoAo Pcssoa, foi preciso fazer urn exarne em Belo Horizonte.
Tiraram o sangue deia c mandararn pan Belo Horizonte, pm fazer o
exam; peia cilnica de Dr. G. . Al, mandararn o exarne pm ia foi que
descobrirarn. Mas, cia passou urn tempAo interna Ia Hospital X. NAo
descobrirarn, não (enirevista n°16,25/03/97).

A expressão dos fatos de modo concatenado, consiste numa das

estratégias dos sujeitos para impor ordem aos fatos. Devemos iernbrar quc estarnos

diante de urn fenomeno desconcertantc pan o pensarnento humano: o

desaparccimcnto biolégico do homcrn. Ter o dommnio sobre esses fatos permite

atribuir logica ao caos e recompor urna justificativa para a evento fatal. Recupera•lhe

a sentido.

Consoante corn as reiatos, observanios a inquictacAo dos interlocutorcs

em referir-se ao recebirnento de assistência médica par parte do moribundo. Portanto

a moxie domiciiiar nao se trata de urn moxie scm assisténcia médica, "a mingua"; mas

Ver entrevista reproduzida nos apendices.
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de urna escoiha, 1e urna opção manifestada, substantivarnente, pelo moribundo, aceita

pela familia e reforçada pelo medico e pelo serviço de saüde. Evidentemente, alS

das dificuldades do profissional de saüde em lidar com a rnorte 4, existern elementos

ideoiogicos significativos, que surgem nesse consentir em encaminhar o moribundo

pan casa. Estranharnente as expectativas, essa atitude do profissional nAo sé reforça a

sua autoridade diante do senso comum, corno aparebe sob o véu da solidariedade para

com o moribundo e seus farniliares. 0 que nAo deixa de ser verdadeiro e que o faz

reconhecido corno aquele que acompanhou o falecido, sendo recrutado pan a atestar

a morte.

Inf.: ( ... ) que não ía deixar o pal monet a niingua, né. Al, a gente
deu toda a assisténcia, nAo faltou nada pm dc, ao contrário.
Ent.: E internado nAo scria mdllior?
Inf.: Eu acho que seria pior, porque hospital 6 bern pior do que em
casa, cu acho. Que eu já sou enferineira c sei como 6. Em casa foi
bern methor, eu achel bern methor o tratamento, porque ele fazia là
quimioterapia, ele tomava rnedicaçao de Brasilia. Que a gente ligou
pta Brasilia. 0 medico mandou, sé de raizes, num sabe. Ele tomou
essa medicaçAo, urn remédio tambérnjapones que a gente dava a ele
e o Gerialton, que a gente dava também a dc (entrevista
n-04,31/07/95).

liii 2: NAo, no hospital, operou trouxe pta cast A pessoaja sabendo
o resultado. Ela não queria se internar, as meninas disse: mae, mile
se quiser se intemar, a gente intema, pta Sra. tomar pelo menos urn
soro. Ela disse: nAo, you nAo. A gente anumou uma enfermeira e ela
ía fazer o soro. Ela morreu, mas moneu com toda assisténcia
(entrevista n°1 1,25/03/97).

A atitude do profissional de saüde em consentir a alta hospitalar do

moribundo, algurnas vezes, revela sua vinculaçAo corn a dirnensAo econôrnica da

prestaçao de assisténcia, em detrirnento de outros elementos da relaçAo medico-

paciente. PreocupaçAo que tainbérn se registra no nIvel hospitalar, designado on

como o lugar de se morrer, por algurnas razôes: rnëdicas, urbanas, etc., ora o lugar

encarregado de neutralizar a doença e a morte. 0 fato 6 que o homern acometido por

urn mal perde sua individualidade, transfigura-se no corpo biologico cuja intervençao

A esse respeito vet: MARTINS, José de Souz.a(1983); GOES DE PAULA, Sergio (1991);
ZAIDHAFT, Sergio (1990).
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deve ser do dornInio da medicina, que pan tanto criou urn espaço reservado acs

cuidados e manutençAo dos pacientes agonizantes, a unidade de terapia intensiva, cuj a

justificativa é extremarnente tëcnica. Ao mesmo tempo que se garante a distancia dos

outros pacientes internos, de modo que nAo percebarn a ocorréncia da morte nos seus

dominios: "[urn], urn Cli todo dia morre gente. Num apartarnento, eta näo tá vendo

quem tá morrendo" (entrevista n'04,31/07/95). Originariamente, a instituiçAo

hospitalar constitula-se em entidade de caridade, dando abrigo aos indigentes e

moribundos, a introduçAo de novas praticas discursivas e ideológicas ao seu campo

decorreram do próprio avanço tecno!ógico cia medicina e de sua inserçAo nos ditames

capitalistas, como desvela Foucault (1987).

Nesse percurso, o prenüncio cia moPe é feito, muitas vezes, peto

profissional medico apoiado no conhecirnento dos sinais de proximidade da morte -

irreversibilidade do quadro cilnico, adquirido pot anos de estudo e pratica. De

maneira que esse anüncio nAo abala o status do seu saber/pratica; trata-se cia aquisiçAo

do dom de predizer a proximidade do evento derradeiro, adrnitindo-se os lirnites cia

intervençAo. Assim, antes reconhecido pelas crenças e pela adivinhacao, o presságio

cia moPe pode ser afirmado pelo medico e a forma de conduzir-se nessa situaçâo é

através da alta hospitalar.

Inf. 1: Al, também as médicas acharam muito lindo porque
ml 2: Sabe, porque, a Sra. tenha amor. Dé muito amor a cIa. 0 que
en pude fazet diante de men Deus, en fiz. Tudo quanto tinha de
direito.
Ent.: E a medico assumiu isso: quejá tinha feito o que podia fazer?
Inf.  1: Era sO esperar a tempo de Deus.
InC 2: E pta ela nâo faltou rnedicamento, nfto. Era direto no soro. A
enfermeira vinha aplicar. Dr. E vinha aqui Irazer medicamento pta
ela (entrevista n°02,30/07/95).

Inf.: ( ... ) Al, quando ele teve urna piora, eu Ievei dc pro hospital X,
passou oito dias no X, oito dias completinhos. Corn oito dias ai
deram alta a ele, tan ... [Chorandoj Eu Irouxe ele na terça-feira,
quando foi na sexta-feira de 10 da noite, dc moncu. -
Ent.: Mas detain aim, dc tava born ou não?
Jnf.: Tan não, tava ruim.
Ent.: Ele falava?
Inf.: Veio de Id scm falar. Foi falando, mas veio scm falar
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( ... ) Depois que dc tava no hospital que ficou corn o braço esquerdo,
IS no hospital.
Ent.: Mas, ainda falando corn a Sn. Id?
Inf.: Sim, mas depois dc perdeu a fala, ne. Mas, cii fiquci, não
pensel que dc morrer assiin. MolTer assim. Mesmo quando dc veio
do hospital, nâo pensei quc ele in morrer [Siiéncio] (entrevista
n°03,30/07195).

Ent.: E vocés não quiseram deixar cia no hospital?
Inf.: Nib, cia ficou no hospital. Agora, a Y [convônio particular de
saüde] nAo cobria mais a tempo que eta tinha pra ficar. Entiio,
mandaram cia vii pm casa. Ela veio na tcrça-feira e moneu na
quarta-feira.
Ent.: Mas o medico queria mandar?
liii: Quisetam, o hospital. Por causa das caréncias que tinha o piano
dela. Ela já tinlia passado urn tempo c dali do quadro dela nAo ia
methorar, ncm piorar. Eu ache. Achararn meihor cia vii pm casa
(entrevista n016,25/03/97).

A acomodaçAo do doente no domicIlio representa urn probierna pan

seus farniliares, tendo que conciliar as atividades cotidianas corn os cuidados exigidos

pelo moribundo. Uma tal sobrecarga se revela em diferentes ordens: afetiva-

ernocional, econômica, social, etc.; provocada peia tensAo da situaçAo e resultando

em transtornos, conflitos e mudanças na vida das pessoas. No dominio cbs atividades

diárias prornove-se urna certa divisAo de tarefas critic os membros do grupo familiar,

corno tentativa de recompensar os cuidados ofertados pelo serviço de saüde. Aqueles

que cuidarn diretamente do moribundo capacitarn-se pan realizar os cuidados e açOes

prOprias do universe hospitalar, tais coma: aplicacöes de injeçOes (medicarnentos,

anaigésicos, soro, etc.), aiimentaçao por sonda nasogástrica, aspiraçöes, curativos,

etc.. Acrescidos os cuidados de higiene diana do moribundo.

Deve-se considerar a grandiosidade dessa tarefa, quando verificamos,

pelo menos, dois condicionantes para o seu desempenho: o estado de saude do

moribundo e a situaçao sócioeconômica da fainilia. A primeira condiçâo resuita do

grau de acometimento da docnça, variando o seu estado fisico (resistente on já

caquético) e o nivel de consciéncia (desde a uucidez completa no coma). Quadro que

se agrava corn a proximidade da moxie, exigindo maiores cuidados e atençâo.

Acrescentem-se as condiçOcs materials de vida dessas farnilias, trata-se de dispor de
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urn de seus membros pan assurnir os cuidados corn o moribundo, de recursos

financeiros pan novas despesas, da contrataçAo de profissionais especializados pan o

auxllio nos cuidados, da sEtisfaçAo de seus desejos, entre OUtTaS questôes que surgern.

Excetuando-se, desse rol de preocupaçöes, os obitos ocorridos de forma inesperada.

Embora o surgirnento de uma doença acarrete, pan quaiquer orçamento, despesas

extras, requerendo consultas, exames, internaçöes hositalares, compra regular de

"rnedicamentos controlados", dietas, etc., isso nAo é alegado como motivo pan

contrariar o desejo do doente de "ir pan o seu lugar".

Ent.: Cuidou dde sozinha ... ?
hf: Cuidei, junto corn urna cunhada minha.
Ent: A Sra. que cuidou dele em casa?
Inf.: Foi, e a vizinha toda aqui cornigo. Todo mundo era born pm
dc, todo mundo gostava Me (entrevista n°03,30/07195).

mi: Nâo, falava nada.. Era, mile cuidava dde assirn: receber o
dinheiro dde, fazer cornpras de remédio, essas coisas e quem
tomava conta dde era eu e rneu irmAo que tava Ia em casa, nurn
sabe? Meu irinAo dava banho, eu cava a medicaçao. Ela da.va  a
cothida Quando ele Thzia tudo na cama, que Beto Mo tava em casa
Cu também fazia a limpeza nele. Isso era tudo corn a gente porque
quando ele tava IA em Recife ... (entrevista n004,31/07/95).

lnf.2: ( ... ) Al, quando bateu a segunda crise de novo. Al, já foi, al
não teve mais jeito. Ja foi vindo de repente, minha fiuia, corn gasiro
...Andci ate mandacaru, fid atrás de kite. Bati rnandacuru quase todo
aft-As, kite de jumento. ( ... ) A gente dava umas gotinha, pegava o
conta-gota e dan Pegue o conta-gota, quando dc tiver fraquinho e
vá dando o conta-gota. Mas Mo teve jeito, Mo. Nao teve jeito, Mo.
Lutei, Iutei, lutel (enirevista n 008, 24/03/97).

mi: ( ... ) Ele sO queria morrer em casa, sO quern cuidavadeie era eu.
Pronto, quando eu tava, eu morava no Altiplano, ... cuidava dde,
mas al minha menina que hoje cia vai fazer 12 anos agora, no dia 02
de maio, cia tinha qualm meses. Al, ficava muito z-uim pra en ficar
pm IA e pm cá, né. Al, eu vim pm cá morar, hoje ainda continuo
aqui. Al, Cu traballuo aqul, ci; vim pm cá.
( ... ) Quern fazia os curativos era a médica. Al, dc dizia: vocé Md
sabe, sO quern sabe fazer urn curativo 6 rninha nora.
Ent: Ele tinha muitas dores?
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hf: MUitaS, uttimamente, dc sentia muitas dotes. Al, eu dava
injeçao a ele de morfina, quc os rnádicos 	 (entrevista
n°09,24/03/97).

ml 2: (...) A gente arrumou urna enfenneira e cia ia flizer o soro. Fla
rnorreu, mas moireu corn toda assisténcia. A gente arrumou tuna
enfermeira, pagava, e cia ia fazer. Porque cia nAo tan se
alirnentando bern. Ela não podia corner porque do rneio pro fim, ala
dizia que custava a descer a comida e ficava tudo misturado; fezes e
comida. Como era que dava certo, né. Al, a gente pagou tuna
enfermeira e cia ia todo dia fazer os gosto dela. Poder criar urna
corajinzinba. Agora, que cia rnorreu magrinha, moircu (entrevista
n°1 1,25/07/93).

Todo esse procedimento iranscorre sob o jugo da repressAo de

sentimentos e ernoçôes, especialmente quando se Irata de urna doença maligna que

acornete urn familiar. Alérn da natureza perniciosa da doença, estAo em jogo as

representaçoes que se tern sobre a morte. 0 fato de que a sociedade ocidental pouco

fala desse evento transparece no ocultfflnento da proximidade da morte do prOprio

moribundo. Faz-se urn julgarnento cia sua capacidade de reagir, seja pela aceitaçAo on

nAo do fato, optando-se pela dissirnuiaçAo: "( ... ) pero hoy se exige absolutamente que

ci moribundo ignore to que ocurre" (Thomas, 1993,329). Essa atitude toma fonna

quando o profissional medico evita esciarecer ao paciente o diagnóstico/prognóstico

do que Ihe acornete e deciara a farnliia. Levada a tenno petos que são préxirnos, essa

estratégia justifica-se corno alternativa pan evitar atitudes desesperadas, amenizando

o sofi-imento do moribundo. Tudo realizado por arnor e carinho.

For sen lado, o doente mantérn o siiêncio, rompido apenas durante a

agonia quando reconhece ter chegado a hot-a. Farece curnprir-se urn pacto entre esses

sujeitos, evitar o sofrimento do onto pelo reconhecirnento do inevitávei. 0 que pat-a

Thomas (1993) revela-se corno imposição violenta, entendernos corno urna aceitação

pessoal e social: "[ela] sabia. Cerna. Não queria aceitar. Ela não aceitava a doença,

nurn sabe. Nâo aceito, eu nAo aceito essa doença" (entrevista n°02,30/07/95). Essa nao

é a sua ünica opçAo, o rnoribundo pode declarar sua suspeita e desvela sua angñstia,

assim como pode votar-se ao siiéncio. 0 que representa assumir a rnorte, nAo apenas

em beneflcio prOprio, mas também daqueles que sobreviverAo. Atitude que demonstra
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resignaçAo e que revela a sua superioridade diante do fenOmeno, elementos

fimdamentais para se ter uma "boa morte".

Inf.: ( ... ) Eu nAo podia hospitaiizá-la, cia nAo tinha nada. E nem era a
minha intcnçAo, mas a muito tempo havia a necessidade de urn
acompanhamento. Born, a coisa fcou assim. Mas cia, cu vi, eu A.
Ela ficou muito insegura, inclusive se abraçou assim comigo,
trernendo muito, sabe? Quando cia soube que vinha uina enfermeira
cuidar dela. Taivez isso tenha dado a ela uma perspectiva quc cia já
deve ter pensado que era de montr (enirevista n°0 1,20/05/95).

Ent.: Lie sabia que tinha ca?
Inf.: Sabia, oxe. Von te mosirar uma foto deie, urna das ültimas
fotos dde que cu tirci. Que dc tinha pavor de ft pm medico. Al, ele,
pm eu mosirar ao medico. Al, cu tirci tuna foto pm en mostrar ao
medico, porque ele tan scm qucrer sair de casa inais.
( ... ) Eie moircu, sabia.
Ent.: F dc sabia quc ia inorrer?
Inf.: Sabia, sabia que era ca. Sabia. Urn dos oHms, uns dois aims
antes dde morrer, etc estourou urn oHio, o oHio estourou mesmo. 0
oHio ficou pendurado. Al, o segundo, depois de uns seis meses,
perdcu o oulro otho. Lie sabia tudo. E cu nAo escondia nat dete
(entrevista n009,24/03/97).

Inf.: Ela dizia: sci que eu nAo escapo dessa, nao. Al, en dizia: não,
muiher, vocô vai ... Eu já sabendo, não 6? Mas eu não ia dizer, nC.
Eia din... escapo nâo, muffler. Escapo dessa mais nâo. (...)
(entrevista n°1 I,25/03/97).

Essa 6 a dignidade possivel atribulda a morte, nesse contexto. As

atitudes desencadeadas reservararn pan si o objetivo de manter sob controle o

caótico. Configuraram-se em práticas iegitimadas pelos grupos sociais, nos quais se

reaiizaram. Legitimidade aicançada peia socializaçao this motivaçoes que as

originaram, resultante da dialética entre a representaçao e as condiçôes reals de

existéncia. Transfonnada em discurso, essa experiência serve para si e para

cornpartiihar corn os outros sujeitos sociais; confirma-se ou reforrnula-se as

concepçães, valores e normas sociais. Sustentadas pelas reiaçoes estabeiecidas entre o

conhecimento e a experiência que tiverain, atuatizando-se os discursos. Fëito urn
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processo circular de simbolizaçao, exercer a açAo e retornar a simbolizaçAo, agora sob

novos patainares.

Significa restabelecer a sojidariedade corn o que rnorre, corroborando a

escoiha pelo lugar pan viver os instantes derradeiros. Jniciativa que, nem sempre,

parte dele - o agonizante, no entanto, conserva o rnesmo sentido. NAo e urna morte

perdida, mesmo quando acontece na mais tenra idadei Os seus significados, antes de

formar urn corpus discursivo, emergem nos esforços de cada urn pan realizar os

designios da vida e da morte, contemplando nao sé o que vai, mas principalmente os

que ficam. Assirn, chegarnos ao. inevitável.

3.2 DO LUGAR E DA HORA DA MORTE.

A morte e considerada urna desordem que invade a vida, rompendo a

cornunicaçAo hurnana. Obriga aos individuos e a sociedade onde ocorre, concentrar

esforços pan recompor a ordem ideal. No entanto, a complexidade das formaçoes

sociais modernas limita esses esforços ao circuito daqueles que estAo prôxirnos an que

mone. De rnaneira que são eles os responsáveis em conter o perigo que ela

representa Os esforços empreendidos buscam, por urn ]ado , conservar a unidade do

grupo e, por outro ]ado, contornar a negatividade da moPe. Pan tanto, utilizam-se de

praticas sociais que transformarn os impulsos provocados pelo evento em beneficios

para o grupo, ou a sociedade. Nesse contexto, as práticas sociais ostentarn urn caráter

de abnegaçao diante cia iminéncia cia morte, indispensaveis a ordem social.

Se considerarnos que existe urna correspondéncia entre a concepçAo de

morte e as representaçôes sobre as doenças, devemos entlio entender que nas

dependéncias das relaçôes al estabelecidas decreta-se o grau de desordem cia moPe,

consequenternente, os niveis de reaçAo necessários a sua superaçAo. 0 que está

subentendido é a noção de que a desordem representa urn dos elernentos simbólicos
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condutores de sujeira, de poluiçAo e, portanto, de impurezas5 Scm esquecer que essas

noçäes são variáveis de acordo corn os contextos culturais nos quais são geradas.

Tal como a docnça, que provoca modificaçOes no status social da

pessoa, ficar doente representa urna condição fora da ordem natural das coisas,

interferindo nas tarefas fundamentals, coma o trabaiho. Em nossa sociedade, o

indivIduo que nAo se endontra em plena capacidade de produzir e consuinir, tern

aniputada a sua autoridade. Dc forma que, segundo Thomas (1993), ao moribundo

restam apenas dais direitos: morrer discretarnente e ser receptivo as manifestaçoes do

consolo que recebe.

La: A Sra fica revoltada, não aceita?
ml: NAo, cu nAo sou revoltada. Assim, não, cii nem me preocupo
nisso. Quando a gente fala assim, num sabe? Al, cii digo: olhe, a
plot coisa ë a gente fear velha, doente e morrer. São trés coisas que
cii não you me conformar. Se conforma porque é ø jeito, né. Mas 6
isso mesmo. As pessoas morrem, a gente sente muito, mas depois a
gente se confonna, né (enirevista n°15,25/07197).

Em ültima instância, são as representaçöes sociais da doença que

indicani o grau de impureza da moPe e a dimensão da reaçAo necesséria para a

purificaçAo do grupo. Esta reaçAo se orienta no sentido de práticas socials localizadas

in famIlia. Dentre tantas, recolher a moribundo-agonizante ao domici!io exige

esforços extremos, próximos ao sacriflcio. 0 que os purifica. Dc forma que essa

pratica assemeiha-se a concepçAo de açAo social, no sentido weberiano, de conter

uma significação que é entendida e correspondida. E essa signiflcaçao que

compartilhada garante a purificaçao do grupo atingido pela morte. Par isso, as

práticas assumidas e suas motivaçoes devem set invocadas sempre que necessário,

pan legitimar-se. A aceitaçAo dessas práticas pelo grupo social resulta na liberaçäo da

faniulia do contágio provocado pela morte.

Dc maneira que monet em casa 6 tAo significativo pan o moribundo

quanto para a própria familia. NAo se trata apenas de mais uma atitude. Nesse

contexto representa uma pratica reconhecida socialmente, que inspira dignidade a

-4

A esse respeito ver DOUGLAS, Mary. Pureza eperigo. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1976.
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famIlia. Ou seja, an aprovar e assumir essa atitude, a familia diferencia-se perante o

grupo social como sujeitos habilitados no trato corn a morte. Creditados que foram ao

tomar sobre si urn processO mórbido, doioroso c irreversIvel, o qual resultou na morte.

Por outro lado, a casa nAo figura como mais urn espaço cia vida social;

compreende o lugar cia historia pessoai e onde se é reconhecido coma tat. Apresenta..

se carregada de subjetividade e as relaçoes sociais que al se desenrolarn säo de

natureza diferente, dispensam o formalismo. São demarcadas pela dimensAo afetiva,

especialmente em situaçAo de morte, concentrando as formas de afeiçâo, de arnor,

carinho, apoio, cuidados, atençAo e de ajudar a bern morrer. Dc morrer perto dos que

podem realizar as iituais necessários ao encarninharnento cia alma pan a saivaçAo,

pam a vida aiérn-tórnuio. Certarnente a lugar eleito pam se moirer é este: a casa.

Inf.: Quer dizer; eu vi duas coisas: primeiro, a minha própria
tentativa. Quer dizer, a invençAo na verdade partiu de mini, fato frio.
Se depois, eta viria a pedir ou nfto, coma eta veio a pedir
explicitamente pta, pm morrer no canto deJa. Como eta disse. Eu 6
que, eu sabia que eta ... Porque eta ja linha me dito que queria
molTer em casa, no canto dela. Eta já tinha o vestido deJa pronto.
Eta, eta sabia corn que veslido queria se enterrar.
( ... ) outro dia, eta chegou a dizer, a conversar comigo, a dizer: Cu.

nAo quero moneT, Cu nAo quero morrer. Então, a idéia do hospital,
ou da morte fora daqueie quarto ainda era mais insuportavel
(entrevista n°0 1,20/06/95).

ml 2: Eta ficou corn aqucia secreçAo, aquela roupa deJa A gente
iavou a roupa em casa deJa M .dcpois eta pediu pm vir pm minha
casa Eu digo: Jesus, d minha irma, a gente tern que dar amor,
porque se eta fosse pro hospital, eta não Iinha condiçao que eta tinha
Sc acabado logo. ( ... )
Nâo se alimcntava e a gente viu, eta veio, ficou tudo. todo gosto
que eta queria, tudo que eta queria a gente fazia. Eli, eu quero isso,
cu quero sua casa, não minha. Na sua casa, eu you ter apoio, vocé
vaicuidardemim...
Eu sàbia o caso, né. E cu suportei.
Ent.: £ a Sm. ficou corn eta aqui?
Inf.2: Piquei corn eta ate o thu.
Ent.: Ate o firn? -
JuL 2: Ate a firn. tambem quando eta morrcu nao tcvc mal cheiro,
não teve nada, aquelas coisas. Tambérn a higienc era demais. Era
rnuita higiene. L)a roupa deia, na agua sanitAria, fazia tudo quanto
era de direito. Dc gente nunca chegou aqui pm encontrar eta
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( ... )Na casa deJa Mo tinha trato. Dentro de urn quarto, puxei a cama,
th-ei urn guarda-roupa. Ajeitei tudo (entrevista n°02, 30/07/95)

Jut: (..) Ele era inimigo de hospital, sé dizia nAo me interno. Ele
dizia se vocé Mo quer que eu mon-a na sua casa, deixe eu mon-er na
ma. No hospital, nâo deixe, Mo. Ele sempre foi assini. El e dizia que
Mo quer ir pro hospital. Se fosse pm mon-er, era pm mon-er em casa.
Graças a Deus, dc teve toda assistência mdica na minha casa, q'eu
tinha ele como urn fliho (entrevista n°06, 02/05/96).

Inf. 1: Olhe, de qualquer jeito, se dc dissesse assim, o medico
dissesse assim: olhe, o Sr. Deixe o veihinho al. Eu Mo deixava Mo,
deixava rode, Sm. Sabe porque? Quando ele era mais forte, quando
ele tava Ia em p6, em din..- oh, men fliho, quando eu you chegar,
quando eu fiver perto de eu mon-er, nAo deixe eu sozinho Mo, Deixe
eu mon-er na caminha dde. Al, eu dizia a ele: tà, men pal, eu peguei
corn o Sr., eu faço. Eu faço em seu nome, rneu pal. Ate que eu fiz.
Graças a Deus, dc mon-eu na caminha dde. Pronto, C CU fiquei bent
satisfeito.
Ent.: por que?
Inf.2: Eu sei porque ele disse que queria mon-er na cama dde,
porque a muffler dele quando ela era viva, ela foi intemada tambérn
So foi porque ela queria vir pm casa, né. ( ... ) Já pensou, pois foi sé

-4- por 1550, que ele era desses velho muito carrasco, né. Apois, quando
cu fiver doente, pois deixe eu mon-er em casa, Mo me leve pro
hospital, Mo (entrevista n°l0, 24/03/97).

Inf.: Mais, 6. Ele achava que era causa perdida. Ad, Mo Ia deixar de
dar assistôncia, que, as vezes, precisa de leito, né. ( ... ) 0 jeito 6
respeitar. E assim tern sido diversos casos, rod. Eles ficam corn em
ate, ate ver que tern cura, quando vô que Mo tern, a familia que tome
coma. Eu sei que já de ültima hora, internam novamente, botam no
CTJ. Eu acho inais ruirn porque nem a familia pode assislir, corno já
aconteceu corn minha mAe.
( ... ) Por isso, agente acha melhor quando urn paciente, uma pessoa
da gente tá doente, ficar em casa. Vé que Mo tern mais cura, ficar
pm ser assistido pela farni]ia.(..)
Ent.: A Sm. achou meihor seu esposo ter vindo pm casa?
Inf.: F pelo menos assim agente tá vendo, porque o caso dele Mo
era mais pra intemaçAo, era pm Cit Al, pm CII, pra mon-er &
trancado, dentro de um quarto, sozinho, eu Mo deixci Mo. Là C
horrivel, nC. A pessoa mon-er sozinho, sem ser assistido por
nenhuma pessoa da familia. Urna pessoa que tern tantos fithos,
tantos netos, noras e rude. E mon-er là, quando saber já tá morta, ná
pedra corno aconteceu corn ela [a mAe cia inforrnante] (enirevista n°
14, 25/03/97).
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A major expressâo cia prática de morrer em casa concentra-se entre os

que puderam manifestar sua vontade. 0 que não surpreende e que so vem corroborar

as nossas argumentaçôes, pois trata-se cia expressâo de um ideário de moPe, retomado

neste contexto. Por experiência ou por desejo, o moribundo recusa-se a procurar os

serviços de saüde: "Irma, vocé quer ir pro hospital, eu disse. Quero näo, chegou a

minha horn" (entrevista n°02,30/07195). Significativamente, essa prática tern

assumido uma certa relevãncia social, que pode ser verificada através da divulgaçAo,

peJos meios de cornunicaçâo de massa, cia inorte de algumas personalidades que

tomaram essa decisAo. Para a farnilia, essa atitude reforça os sentimentos de que todo

o empenho foi realizado pan que, diante do inevitavel, pudesse haver urn conform

pam o moribundo, junto dos seus.

Alguns estudiosos alegam que, no mundo modemo, a ünica morte

socialmente aceita é a morte que ocorre no hospital, por se constituir numa morte

asséptica, que nAo contamina o meio social. 0 que se justifica pelo fato de que o

momento mais doloroso da morte é o morrer, e ele acontece longe dos olhos da

sociedade, aos cuidados dos técuicos, entAo Mo provoca tantos sentimentos

desesperados. E tal noção tern na concepçâo médica de higiene sua maior

justificativa, de forma que essa acepçâo participa significativaniente na modificaçAo

das atitudes ocidentais diante cia morte. 0 fato e que a higiene reforça, na nossa

sociedade, o horror ao cadaver, a decomposicao, a forma diferente de ser que é o nâo-

ser. Uma das constantes nas atitudes diante da moPe (Thomas,1993). Principairnente,

quando a morte foi provocada por doença maligna, o que modifica os rituais, por

exemplo: os pacientes que morrem de AIDS ou de doenças degenerativas devem ser

enterrados o mais rápido possIvel, fora cbs costumeiras vinte e quatro horas apOs a

morte.

Na percepção de nossos interlocutores, o domicIlio tern conseguido

conciliar o afetivo e o .higiénico. Constatado pela declaraçao de que durante a doença

havia muita higiene e que no transcurso do velOrio nao sentiu-se mau cheiro, McI

havia moscas, nern parecia que alguém tinha morrido. NAo havia sinais de sujeira e

nem de impureza. PreocupaçOes que Mo aparecem na morte da criança e do idoso.
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Inf.i: ( ... ) não tinha mal cheiro de nada, nAo tinha nada, nern no
caixao, nem mosca, nern nada
lnf.2: Bern perfiimado, scm nada, ninguém dizia que cia tinha
morrido.
Inf. 1: E bonita, nAo foi mae?
ml 2: (iraças a Deus. Deus fez o que cia pcdiu (enirevista
n°02,30107/97).

Inf.: ( ... ) Al, quando dc moitcu tinha que se enterrar logo por causa
do mal cheiro. Ele não fcdia. Inclusive a gente falava, porquc eie
cheirava a jasmirn. Eu digo; pronto. Porquc toda pessoa que mont
de cancer, pensava que etc ia ficar corn urn mal cheiro horrIvel. Dc
jeito nenhurn, nem parece que etc tinha monido (entrtxvista
n°.09,24/03/97).

No nosso entendimento, a superaçAo da profanacAo da vida, dorn de

Deus - sagrada, sucede-se no momento mesmo da moPe. On seja, a transformaço do

impuro, a doença e a moPe indevidas, em fenörneno de sublirnaçAo humana depende

da noção de boa moPe. £ nào se pode ter uma 'boa morte" no hospital: não se está no

-4- aznbiente familiar, no "seu lugar", rodeado daqueles que podem ajudar a "bern

morrer". 0 hospital nem sempre permite que exista reconciliaçAo antes da moPe e, no

caso th ocorréncia na unidade de terapia intensiva, morre-se sozinho. Assim, o lugar

de morrer garante esses eternentos e outros vinculados a "boa morte", e auxilia na

purificaçao das impurezas provocadas pela doença e peia morte.

hf. 2: ( ... ) As enfermeira, todo mundo gostava de vir cuidar deja,
tinha muitas enfermeira aqui: D. None, mas D. Jvone. Que ela era
bern feliz, bern aiegre, tudo conversava Aquilo alegrava mesmo, cia
era evangética. Mas, as coisas deJa, eta doente daquete jeito, quern
chegava aqui, cia dava a palavra. Invés da pessoa chegar, chegava
chorando, cIa dizia: não quero que chore, eu nAo mont Porque vocé
ti chorando? Sc for pm vim me visitar, pm vim chorar. Nâo, venha
nAo eta repreendia.
Inf. 1: Eta repreendia.
Inf.2: Ela repreendia na horn. Mas foi uma coisa linda a morte deJa
Foi, foi uma bcnçao, tava aqui muitos irrnAos. Nós rezamos o
evangetho e, au, eta foi fechando os othos [chorandoj]
Inf. l: cia se reconciliou corn a farnilia, corn urn fitho, deu a palawa..
lnf.2:Chamou toda a familia, toda a farnllia, cada urn entregou uma
mensagem. Cada fllho cia enlregou urna mensagem. Eia disse: cu
quero fazer urna reconcitiaçao corn a minha familia, qucro toda a
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minha familia aqui. Enquanto cia não conversou corn tudinho, que
nAb entregou a mensagem, Jesus nAo levou. (...) (entrevista
n°02,30/07/95)

Inf.: (...) 0 filho dde chegou de São Paulo num domingo de manhA,
quando foi no domingo a noite, dc faleceu.
Ent: Logo depois que viu o filho.
luff.: Foi, s5 tava esperando dc chegar. Assim, que dc chegon, dc
faleccu, 10 horns da noite. Todo mundo aqui, no quarto e a gente
vendo que dc tava indo embora, porque foi paralisando de pouco,
né (entrevista n°13,25/03/97).

Ent.: Ele via todos os fiuios dde mites de morrer?
liii: MAo que tern uns que morarn em são Paulo. Ele, nAo deu pm
des virem, não. Tern quatro fllhos que morn em São Paulo. E os
oulros que estavarn aqui, estavam todos presentes.
Ent.: Na horn cIa morte dde?
luff: Sim urn dia de sábado, as sete horns cIa unite. 0 pessoal tava
todo por aqui. Al, na horn que dc faleceu todo mu do se reuniram,
dava pm assistir, todos assistiram. Al, chamamos os parentes, al, os
que puderarn vieram passar a noite aqui. E ... (entrevista n°
14,25/03/97).

Dc maneira serneihante, a preocupaço corn a limpeza e a higiene nAo

está restrita a ideia de contarninaçAo, como mecanismo de transrnissAo de doenças;

nela está contida a noçAo de impureza própria da morte, do contágio cIa desordem dos

comportainentos sociais provocada pelo desaparecimento do outro significativo.

Portanto, os cuidados corn a lirnpeza do moribundo, que se estendem a casa, tern

diferentes propOsitos. Podemos considerar que revelam, por urn lado, a tentativa da

familia em manter o ambiente de assepsia que a imagern do hospital invoca, corn suas

paredes brancas e o chAo sempre limpo; e, por outro lado, trata-se de limitar a morte

ao individuo, isto é, a limpeza que o rodeia deixa subentendido que dc 6 o ünico

contarninado. F que nAo passa desapercebido do grupo social, corroborando para a

exaltaçAo da famiiia que suportou a moPe. A sujeira desaparece diante cIa limpeza, do

perfume.

Inf. 1: Higiene era demais, nera rode? Em tudo limpo, né mAe?
Lavava roupa de dia e de noite. Ninguém chegava aqui, era roupa no
quintal todinho, bastante água sanitária. NAo era nern água sanitftria
q'eu tava usando, era cloro, que en nAo aguentava nias nem colocar
a mAo dentro d'àgua.
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( ... ) 0 Iençoi dela era bern lavado, bern estereiizado, lavado corn
água fervida No hospital é poucos pm cthdar de muitos.
Inf.2: ( ... ) Mas sobre isso, Graças a Deus, quc cia teve muito asseio
na ininha casa. ... todo dia dava banho nela. Foi muito asseada,
muito asseada. A qualquer horn quc cia quisesse tomar banho
Quando cia tomava banho, agente csterciizava o banheiro, né
(entrevista n°02,30107/95)

Corn essa atitude, o moribundo e sua farnIlia assurnirarn a

possibilidade de configurar-se urna boa morte. No contexto cstudado, uma boa mortc

crista, de forma sublime, baseada na fé infinita em Deus, na resignaçâo, cxpressào da

persisténcia do discurso religioso. Ccrtamcnte, o morrer cm càsa compreendc algo

mais do que fazer coincidir os aspectos afctivo e higiênico da .rnortc; trata-se de

reconhecer o "lugar do moribundo", junto da "sua janela", na "carninha dde", ou

ainda na casa onde acredita ter o apoio dos scus farniliares. Corn isso dcsveiarn-se

difcrentcs dimensöes signiflcativas para a morte e o morrer. Inicialmentc, permite-se

quc o moribundo possa conviver corn seus familiares, possibilitando a rcconciiiaçAo

nccessaria pan "morrer em paz" c a distribuiçAo dos conscihos que a sua prática de

vida pode proporcionar. Ou scja, procura-se repassar aos outros o conhccimento

adquirido pelo prôpiio vivcr, através desses ültimos instantes de

coexistência/farniliaridade. Além disso, o momento cia morte, instante drarnatico,

oportuniza urn grande aprendizado para os sobrevivente, pois a experiência adquixida

ao presenciar esse momento flinda uma noção c idcaiizacAo de moPe, suporte para a

conformaçâo das representaçôes sobre o evento e pan as vivéncias flituras.

Scm contar corn o conforto que recebe o moribundo nesse instante,

morre-se perto daqucics quc podem rcaiizar os procedimcntos para o

encarninhamcnto do corpo neste mundo c o da alma ao outro mundo. 0 quc é muito

importante, pois acredita-se que quando os vivos näo proccdern adequadamente a

alma do moribundo fica a penar: "al, quando cia outra vcz, ela sonhou, cia nurna casa

escura, e dizendo pm minha tia: eu tou nurn canto tao ruim, sozinha, scm ninguérn

Eu deduzi isso, a confiisäo que td havendo aqui, porque enquanto nâo terminar cssa

confusAo aqui, cia nAo é liberada"(entrevista n°04, 31/07/95).
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Consequentemente, obtém-se uma matte fecunda, resgatada pelo

testernunho de fé e pela conduta exemplar, o que evidenciarnos na morte do diácono

(entrevista n°09) e da evangélica (entrevista n°02).

Ent.: Etc nâo ficava angustiado?
mE.: Ficava. Ele ficava assirn angustiado, mas etc era muito
reilgioso. Etc tinha assirn muita fé em Deus. Pronto (entrevista
n°09,24103/97)

Inf.: (...) E ate hoje, se cii dizer uma conversa a Sm., a Sm. diz que é
mentira minha, a Sm. nAb acredita, nAo. Eu ton corn 67 aims, Cu,
mas nunca level urn carAo nunca level urna piza de meu pal, Mo.
Nunca. Sabe par. que? Porque eu so andava, othc certinho, nurn
sabe? So andava certinho . Etc dava muito conseiho a nOs, dava
muito conselho, desde meninote, rapazote, dc era ... (entrevista
n°10,24/03/97).

Inf.2: ( ... ) Eta dizia: Mo escapo, Mo, muiher. Escapo dessa niais
Mo. Sei que you morrer. Al, dizia as meninas: vocés cuidem,
quando eu rnontr, vocês nAo vAo relaxar corn a casa, vocés cuidem
da casa, viii? Isso aqui on passo pm mAo de vocés porquc sei quo Cu

4- 	 you morrer. ( ... ) (entrevista n°1 1,24/03/97).

Ent.: Etc fez alguma recornendaçAo?
Inf.: Também nAo. A (inica recornendaçao que dc fez, porque on e
meu esposo, a gente nAo é casado, certo. Entao, eie pediu que urn
dia a gente casasse, sO foi isso. Mas, nao fol na horn que dc twa
morrendo, dc tinha pedido ha vários dias. E que eu cuidasse das
crianças e do fllho dde (entrevista n°13,25/03/97).

mE.: Ela achava que tava perto, sabe. Eta achava que tava perto, so
que a gente pensava pie era brincadeira, porque cia faiava assim:
vocés vAo ficar al sozinho, vocés cuidem de estudar. Vocés tAo
pensando que cii you passar muito tempo viva ainda, isso, isso c
isso. Eu digo: 01 A Sm. both essas coisas na cabeça já, isso Mo
existe, nAo. A gente achava quo era mentira (entrevista
n°16,25103/97).

Certamente que tambérn ocorrendo em casa, o morrer constitui-se em

momento de grande significaçAo. Confirma a validade dos procedimentos, a sin

significaçAo simbOtica — a superaçAo da morte, encerrada na forma de conduçAo (10

montr peio moribundo. "IDe também se ajuda a "bern morrer", se compöe corn
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aqueles que, ao tratarem cia moPe e dos moribundos, ajudam a sociedade a controlar C

domesticar a moPe" (Martins, 1983,262).

A nossa pesquisa sinaiizou para unia ideaiizaçao que Os vivos

afirmaram ter sido tanibérn a dos mortos de que o evento derradeiro decorresse scm

agonia, "inesperado", "feito passarinho", "sossegadaniente". Este ideario parece ter

recaido sobre as moPes anailsadas, como se pode ver:

Inf.: Mas, houve uma explicitaçAo, cu quero dizer, é que ela falon no
assunto e sempre se referiu a morte como isso: morrer no canto deja,
morrer na cama dela, moirer no quarto dela. E eu vi que cia se
acomodou, cia rnorreu bern porque moireu em casa, né (enu-evista
n001,20/06/95)

mnf.i: Agora, ela nAo giitava, era calada. NAo tinha coisa de gritar,
em uma coisa de Deus mesmo, gioiiosa mesmo, era paciente
mesmo, muito pacificamente. Nâo reciarnava nada, cia sO fbzia
conversar corn Jesus. Jesus, quando é que tu vem me buscar. ( ... ) Foi
muito linda a despedida da minha tia. Ela coiocava muito corn Jesus.
( ... ) E quando cia tava se despedindo d mile, nAo foi, mae? Eu fiquci
assim conversando corn cia, cia disse assim, niandou me chamar, eu
coni. Ficava conversando corn cia no quarto. Al, cia disse: oh,
rninha flihar, venha cá, oihe, já tI perto de cu ii-. Jesus ti me
chamando. Al, quern tava por aqui, cia faiou. Al, por üitimo, nAo
foi, mAe? Ela, corn, foi uma coisa linda, eta corn o esposo dela. Al,
cia chamou a irmA OtiIia e ore, irma. Ore por mim, inna Otilia. Al,
quando IrmA começou a orar, fechou os oihos e começou a orar, cia
fechou os olhos e ficou assim nAo abriu mais, nAo fez festo, nAo fez
nada (entrevista n°02,30/07/95)

Inf.: Ele morreu as 6 cia manha. Assim, mais on mcnos, umas cinco
horns, al, dc ficou. Ele morreu assim, corno foi? ( ... ) Al, pronto. Al,
Dona Maria disse assim: seine pm tornar urn goie d'água de coco.
AS, dc nAo consegui mais tornar a água de coco. Ela disse, né. Al,
etc ficou, que ele faiava muito; adeus, N, Adeus Lea, Diana. Que
tern uma amiga nossa que vinha de Carnpina toda semana pm cl
Quando etc tava assim, ai, se despedida de todo mundo. Adeus, mas
dc sempre fazia isso. Quando dc tava sentindo rnuita dor, al, dc
ficava se despedindo de todo mundo, dizendo que ía morrer. Adeus,
flulano, adeus, cigrano. Al, pronto, all dc deitou: Dona Maria disse
que dc encoiheu as pemas, al, depois encolheu o bracos, assim
estlrou. Al, all mesmo, dc morreu. Foi assirn. Ele morreu assirn, nAo
moireu desesperado, nem nada. Morreu fciiz, agradecendo a todo
mundo. Ele dizia assirn, al, etc dizia isso: Adeus, N, obrigado peio
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que vocé fez por mim. Ele sempre dizia isso, sabe? Comigo. E sO
isso (enirevista n009,24/03/97).

InLf.2: (...) Al, pronto, quando eia prostou em casa, já foi pra ...pra
moner rnesrno. Mas rnorrcu falando, carninhando, Mo se prostou
assim pra ficar a gente noites e noites. A gente fazendo, cuidando
deJa, nâo (entrevista n°1 1,25/03/97).

Inf.: Nao, elajá Mo falava inais direito, nada. Ela quando caiu foi de
uma vez. Quando caiu já foi de uma vez sO.
Ent.: Al, quando cia saiu do hospital, cia ficou aqui corn vocés?
Inf.: Ficou, a gente linha ate charnado uma enfermeira pm cuidar
deJa, num sabe. Mas sO deu urn dia mesrno. Ela chegou de tarde,
quando foi de manha, cia amanheceu morte. Foi de seis e pouca da
rnanhâ. Eu passei urn tempo assim corn medo de ficar dentro de casa
(entrevista no 16,25/03/97).

Evidenciou-se tambérn o reconhecirnento pelo interlocutor de "ter feito

o possIvel" polo moribundo; afirmativa esta que guarda urn sentido profundo de

dorninaçAo da moPe. Como percebemos, domar a morte nAo significa prolongar a

vida, o que nern sempre e possivel ou sequer desejavei. Sobretudo quando se trata de

péssima qualidade de vida que, pan nossos interlocutores, esta vinculada a ruptura

das relaçaes corn o moribundo, pela permanéncia no hospital e na unidade de terapia

intensiva Trata-se antes de incorporar a morte aos fenOmenos da vida, por isso se diz:

"Jesus ressuscita os mortos, mas os medicos da terra Mo. Porque se fosse pm cia

viver, Jesus tinha curado (entrevista n°02), Ou ainda; "Porque tern certas doenças que

nem no hospital, sO Jesus rnesrno é que faz a pessoa ficar born, nâo é mesmo?

(entrevista n°10). 0 que nos faz pensar que cada ser humano tern seu momento, ao1

qua] Mo pode escapar, ë inevitável, a Mo ser por milagre.

A estratégia de morrer em casa prornove a integraçAo do evento a vida,

mediada pelo falecido, que escoiheu morrer perto dos que o ajudaram a morrer e

atravessar a doença. Foi o rnoribundo que detcrminou a conciliaçao entre esses dois

eventos, na medida em que soube conviver e controlar a morte. Garantiu, tambérn, a

integração corn o universo social, dimensao que legitima os comportanientos e as

praticas sociais. Assim, reelaborada a partir de urna imagem de "boa morte" e

condicionada pela inserçAo da familia, o morrer ern casa tern permitido que os

--4'
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faniiliares incorporem a perth de maneira mais harmoniosa. Incorporararn aos seus

discursos elementos que parecem pertencer ao universo tecnológico - moderno, mas

que tern corno fijndamentO urna concepçAo de bern morrer, no seu lugar.

3.3. EM CASA: UM NM PARA A HISTORIA.

A reflexao que realizarnos nAo decorre unicamente de tuna descriAo

etnográfica, mas cia recuperaçAo de elernentos que aparecem nos discursos.

Vincularn-se ao fechamento th historia contada, de modo que ao referir-se a rnorte

deve-se, entAo, terminar corn o sepultamento. 0 que, as vezes, vai urn pouco alS.

Registrarnos, assim, elernentos que complementam 0 moner em casa e

que estAo, tradicionairnente, integrados a concepçAo de "boa rnorte", é o caso do

pressentirnento. De maneira significativa, alguns interlocutores revelararn a percepção

- de sinais indicadores th gravidade cia doença que acometeu os falecidos e a

proximidade corn a rnorte. São crenças que permanecern vivas na •rnemOria social,

identiflcadas na relaçao que se estabelece entre o moribundo e os mortos. Ou seja, sào

sinais que indicam que o rnoribundo estâ rnais préxirno do mundo dos mortos do que

dos vivos. Essas crenças indicam a proximithde do momento, de modo que a famIjia

pode preparar-se pan o desenlace.

Os fatos encontrados referern-se aos relatos de ocasiôes ern que o

doente recorda somente acontecirnentos ou pessoas que já rnoneram, chegando

rnesrno a conversar corn essas pessoas. Outras vezes, trata-se de urna visAo desses

rnortos, e que surge bern antes da proxirnidade da morte, no rnomento do diagnóstico

da doença, relatada pelo próprio doente que parece conhecer o seu destino. Mas,

envolve tarnbém a methora no estado do doente, a que no Nordeste se chama a 'visii:a

th saáde".

Ent.: Ba falava, ela saiu falando?
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Inf.: Saiu falando. Ela falava muito baixiuho. Mas ela so falava, so
aquele
Ent: NAo era coerente?
Inf.: Nao, não era, par urn ]ado e era, par outro. Era aqucia, aquela
sindrome quc o medico conhece da proximidade dii morte, que Jeva
as pessoas pro passado. Então, elas começam a ver pessoas quc
estAo mortas, cornecam a falar corn amigos quc nAo existent mais. E
nAo é porque tern urn viva junto escutando que eles fazem, nâo.
Porque eu peguei, surpreendi, várias vezes, cia falando corn iniiaos
dela mortos. Já bern, mais bern ruinzinha, tipo seis dias antes dela
morrer, porque nos ültimos, cia nâo deu sinai de vida, nao
(entrevista n'01,20/06/97)

mi: Mas, em morte mesmo, eie[avo] nAo fahava, näo. Quern fai ava
mais assirn em morte era rnAe. We quando foi bater urna
tomografla, ultrasonografia, quando cia entrou na sala disse: cu vi
seu pai, sua aviS e Hamilton. Vi, agorinha. Eu disse: rneu Deus do
ctu, rude vai embora agora, porque quando a pessoa começa a ver
urna pessoa assim quejá moncu direto ... £ cia disse a gente que cia
nAo passava do dia das macs desse ano. Ela disse: para o ano nAo
estou corn vocés. Mi, mAe, Mo fETe isso, nAo. E, justamelite,
faltando uma semana pro dia das mAcs, cia morrcu. No sábado, cia
morreu. Al, no domingo, nOs passarnos scm cia. Ela 6 quern falava
muito dii moPe, mas dc nAo falava, Mo (entrevista n°04,3 1/07/97).

Tiff.: Eu passei o dia corn dc no braço, assando peixe, fritando peixe.
Etc tava até animadinho, qucrendo pegar a collier. Dc noite, Mo tow
jeito, etc piorou e rnorreu dii sexta pro sábado. Era a meihora dii
morte (enlrcvista n°08,24/03/97).

inf. 2: De amigo. Agora, sO tinha uma coisa, dc sO falava de quem
molTeu, dos que ja rnoneu, dos amigo dde.
Tiff!: Do pessoal conhecido dde, num sabe.
Tiff 2: Parece que cle adivinhava tudinho o povo quc já morreu.
Gente viva nAo, viu. Mas as amigo dele, de novo, inté ele já na
idade, etc falava tudinho que já linha monido (entrevista
if 10/24/03/97).

Dentre os preparativos pam o vciOrio e a sepultanicnto, alguns

moribundos expressaram, antecipadamentc, seas desejos sabre a que gostariam de

vestir, ou sobre a organizaçAo do vciOrio, ou mesmo sabre a tümulo. Outros tivcram a

oportunidade de receber a cxtrema-unçAo, ou as santos oléos, antes do desenlace. NO

entanto, a imposiçAo social exige o respeito as regras, de forma que, muitas vezes, as

familias nao correspondent aos dcscjos dos falecidos, pressionadas que são pelos
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desejos dos vivos. Em decorréncia cia hegemonia cultural de alguns valores soclais:

ideologicos, religiosos, etc.. Como exemplo podernos recorrer ao fato de quo o

dornInio da religiAo católica prevé na composiçAo do velorio a execuçAo de missas de

corpo presente, encomendaçAo do cadaver, etc., sendo inclusive, muitas vezes, urn

impedimento cultural ao atendimento dos pedidos. E como se a mesma ordem

cultural que viabiliza a expressAo dos ültimos desejos, se contrapusesse an

cumprimento de aiguns deles.

Inf.: Minha mAe tinha tanto honor a esses IrAmites costurneiros que
chegou a registrar por escrito e corn testetnunhas que nAo queria
coroas, nem encornendaçôcs no scu velório, nem rnissas flinebres.
Al, o povo começou a chegar corn fibres e coroas. E o que 6 quo a
gente podia fazer? Devolver? A encomendaço a gente ainda evitou.
Fechou o caixao e pronto. Já a missa de sétirno dia, a gente teve que
fhzer pm satisfazer os amigos (enlrevista n'01,20/06/97).

TM.: (...) Al, quando eu cheguei Id, que ela chegou disse: que cia
chegou disse: assim: quando eu morrer quero ft toda de branco.
Quando mile foi pegar cia em Recife, trazer cia pm aqui pm cast
Al, mAe pegou botou a roupa toda de branco pm dela, num sabe?
Botou urna calça, uma blusa, urn sapato, tudo branco. Al, na a, na
horn do sufoco, eu nem me lembrei, mas cii botci tudo de branco,
mas eu botei tudo de branco, quando cu cheguci na capela dcii uma
ventania bern forte, o sino da capela tocou e aquelas portas, aqucias
portas bern forte também, Eu disse: meu Deus, que coisa
impressionante 6 isso (entrevista n004,31/07/95)

Inf.: ... Toda vez quando etc vinha, dc piorava, etc mandava chamar,
eh, Dom Jost, mandava chamar Padre A., Padre Ab, quo dc era
diácono, né. Mandava chamar pan tornar, como é, pan receber Os
santos othos, dc dizia que ia rnorrcr.
Ent: Santos othos?
TM: Sim, nAb é a exlrema-unçAo que charnam, né. Exlrema-unçao
dos enfennos, que chamarn santos olhos. Quando dc piorava, a!
Depois que dc tomava a extrema-unçAo, dc meihorava. Sempre
acontecia a gente
Ent.: E o veiorio foi aqui mesmo?
Inf.: NAo, nAo. 0 veiorio, ah, foi IA na, na Lourdina. Na capela das
Lourdinas.
Ent.: Por causa cia fliha?
Inf.: Sim (entrevista 11009,24/03/97).

Ent.: Etc recebeu extrcma-unçAo, nAo?
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Inf.: Recebeu, recebeu extrema-uhçAo no dia 1, a tarde, as 4;30horas
da tarde. Al, faleccu as sete horns da noite, faltava 10 minutos pras
sete horas, quando ele faleceu (entrevista n°14,25/03/97)

Nesse contexto, de uma maneira geral, se realiza o velorio no aznbiente

mais conveniente pan a famuila. Assim, alguns preferern render suas ültimas

homenagens na própria residéncia, enquanto outros recorrern as casas de velOrio,, ou

capelas dos cernitérios. Os motivos silo os mais diversos para tais condutas, desde os

problernas de saUde dos cônjuges, as condiçôes sócio—econômicas da famflia ate o

reconhecimento da tradição: praticar o velório em cast No entanto, aparece entre Os

discursos, uma referenda a reaiizaçAo do veiório na capela do cemitério como

resultante da preocupaoo corn a contaminaçAo provocada pela doença e pela moPe,

como observamos na enfrevista 11. Quanto ao sepultamento, a escoiha do cemitdrio

costhma ser determinada pelo pragmatismo da vida utbana, pelo critério cia

Iocalizaçao geográfica proxima cia residéncia da familia, facilitando visitas e cuidados

corn o támulo.

Ent.: Tu arrurnaste o enterro dde aqui na ma casa?
Inf.: Foi, em casa, Era, a gente morava all em cima. Aniimei o
enterro dde, consegui o caixAo, quern me deu foi urn vercador. T.
Eu devo esse favor a ci; muito grande. A mae dde, é muito born
pm mim. Eu fbi IA, cia, dc rnandou entregar o caixAo. Mas, graças a
Deus, sci é quc Cu flO podia comprar porque vocé sabe quc o
dinheiro da prefeitura é por rnês (entrevista n°08,24/03/97).

Ent.: Quando cia moneu, ocaixao ficcu aqui mesmo?
Tiff. 1: Nao, nAo. No momento, cia rnorreu jA assim de rnadrugadixiha.
Quando o dia clareou a gente foi providenciou logo tudo, ligeirinho
e tirou.
Ent.: Por que ligeirinho?
TM.!: Porque precisa levar cIa pm capela do cernitério. A gente thiha
tudo na capela do cemitério. A gente Ievou cia pm capela do
cemitério (entrevista n°1 1,25/03/97).

liii'.: E, Cu fiquei conformada, né. Porque durante a doença dde, cii
nunca me afastei, liz o possivel. Mesmo doente, né. Que Cu tou
doente da coluna. ( ... ) E quando dc rnorreu, cu, en nunca me separei
dde, tanto que liz o velório dde por aqui, foi durante o dia por aqui,
tarnbérn. Nâo pude ir pro cemitérlo, nào, porque eu tava corn os
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nervos muito abalado, nAo pude andar. (...) NAo pude ft ao enterro
dde (entrevista n014,25/03/97).

Ent.: 0 entetro fol aqui?
Inf.: Foi, naquele cemitério Santa Catarina, porgue eu Mo enconirci,
não linha vaga, Mo. No outro, né. As vaga que tinha era, assirn,
umas grotas que tavarn aumentando, né. Al, o rapas de Ia fol
inforrnou aqui. Eu achei ate born porque fica pertinho né, pta mim it
I& Agora, nAo CStOU indo, indo, assini, porque eu fiz tuna cirurgia
também do olbo e dizem que Mo 6 born a gente entrar em cemitério,
tie, assim.
Ent.: A Sra estava indo sempre?
Inf.: Eu ia IA e pago uma rnullier pta tomar de conta da cova dde.
[Sussurros] (entrevista n°15,25/03/97).

Ent: Ela nem recebeu exlrema-unção, nat?
liii: Eu nem me lembro se veio o padre, veio, Binha?
hit 2: Ele veio no velório, fez recomendaçao do cozpo, aqui mesrno
Inf.: Foi de repente. Assim, a gente já esperava, pot tuna pane, mas
por outra, Mo. Al, tinha que resolver uma, urn bocado de coisas:
comprar caixao, comprar bocado de coisas, ajeitar o que era dela.
Ent.: E  enterro foi aqui?
Tnt: Foi, no Santa Catarina (enirevista n016,25/03/97).

As preocupaçOes corn a vida além-témulo relacionam-se ac,

comportainento dos sobreviventes. De modo que sua mençAo encontra-se vinculada

As confüsoes de heranca e partilha de bens. PreocupaçAo manifestada, segundo a

interlocutora, pela agonizante e que retorna no sonho de urna parente, dernonstrando a

incerteza cia vida apOs a rnorte, em fimçao this atitudes dos vivos. Em outra ocasiào, a

referenda ao alérn-tUmulo parte cia constataçAo de que os uilhos já estAo

encaminhados na vida e que, corn a moPe, buscar-se-a alcançar a companhia de

parente anteriormente falecido.

Inf.: ( ... ) Mas, na horn que ela tava monendo, eu, ela sentiu, acho
que ela sentiu o clima aqui em casa tava pesado, num sabe. Pediudo
ao medico pta Mo monet porque ainda thiha coisa pm fazer. Tinha
fluto ainda pta ajar, todos os quatro são de major. Os quatro que ela
tava falando, num sabe. Mas ela viu que tava, sentiu que tinha
aiguma coisa en-ada aqui em casa, num sabe. Que ela queria ainda
assumir, pta deixar tudo em ordem. Mas, Mo teve jeito.
( ... ) Não, ela MO pediu nada. SO queixou a minha ha, que ela era
medium também. Diversas vezes, mas a menina acorda. Al, ela vitA
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cIa. 0 que 6 que tu quercs? Eu tenho tuna coisa importantc pta Ihe
dizer. Al, depois a menina acordou dc novo. Al, quando da outra
vcz, cia sonhou: cia numa casa escura e dizendo pta ininha fia cu
tou nuni canto tao ruim, sozinha, scm ninguém. Al, minha tia
perguntou: vocé já encontrou corn pal, mAc, Andrade? Nao. Quer
dizer que cia ainda ti num canto Ia isolada, porquc a conflisAo. Eu
deduzi isso: a confiisao aqui cia nAo 6 Iiberada (entrevista
n-04,31/07/95).

Jnf.: Eia falava, né. Mas os filhosjá tava tudo criado. JA tinha duas
flihas casadas, a outra tava noiva. Casou depois quc cia morreu, dois
anos depois. Mas, c já os flihos dela tava tudo grande, cia tinha,
tinha monido nina menina deJa corn quinze anos, quatorzc pta
quinze anos, corn esse mesmo probierna, a bichinha. Al, cia scntiu
rnuito a morte dessa menina. Al, cia disse se morresse nAo scntia
tanta falta, nAo, que os flihos ja tava tudo criado. Dissc que qucria it
pta onde th a filha deia quc tinha monido, M' da Guia. E, al, pronto,
so foi isso rnesrno (enlrevista n°i 1,25/03/97).

Firiairncntc, cabe-nos rcconhccer o dito dc que dos rnortos flãO Sc fala

mal. Todos dernonstram preservam icrnbranças que cxaltam as quaiidadcs dos

faiccidos, rncsrno quando tivcrani, corn des, serios atritos pcssoais, quando em vida

Portanto, não podemos ignorar a irnportAncia do curnprimcnto das obrigacoes corn os

rnortos que aiguns intcriocutores reatizain. Compreendern a ccicbncAo regular dc

missas, visitas rncnsais aos cernitérios e conscrvaçAo dos tümulos.

Ent.: Foi rczado missa tudinho pta dc?
liii: Fol, aqui ... [siléncio, chow]
Ent.: Eic ficou aqui mesmo, o caixAo?
Inf.: Foi, foi. Missa de trés mcses, scis mcses, de ano. Tudo fbi
rczado.
Ent.: 0 corpo foi encorncndado?
Inf.: Fol, a Igreja aqui ... (cnlrevista n003,30/07/95)

Inf.: ( ... ) Ele [o esposo] scntiu muito, porquc perdeu a mAe em
dezembro e quando foi cm malo perdcu o pal. Fica dificii, né.
Porque a gente tinha todos dois aqui dcntro dc casa. Eics dcixarani a
casa, deixou tudo, né. Ate hojc, dc ainda scnte rnuito quc todo més
dc vai no ccrnitério, tanto no dia primeiro que fol a pal, coma ito
dia doze, que foi a mAe. Al, dc tcm isso, porque, As vezes, as
pessoas faz assim: oh,. Hoje em dia, né, hoje cm dia, as pcssoas
fazem: oh, rapaz nAo vai, nAo. Reza cm casa mcsmo, certo. Mas Sc
nAc, dc acha que tà bern feito se dc for IA no cemitérlo, rczar,
acender as velinhas dele, Id ou cm casa (entrevista n°13,25/03/97).
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Certamente, é urn trabalho dun o de morrer, por isso o seu arranjo

institul-se coletivamente, atraves da cultura. E, justarnente, a dimensAo cultural que

assume o papel de duplo convencimento: tanto pan o que vai quanto pan os que

ficam. E esse processo torna-se mais dificil corn o avanço tecnológico conduzido pela

sociedade ocidental. No entanto, continuarnos circulando em teias significativas, de

modb que discursar sobre a morte traça uma trajetoria, que nAo é exclusiva do

falecido, mas na qual os sobreviventes se situam. De certa maneira busca-se o

reconhecimento social das condutas realizadas, trata-se da coeréncia cultural das

atitudes e das concepçOes que as balizaram.

A cultura persiste em atribuir sentidos e formas a vida social, por mais

complexa que a sociedade possa parecer. Das diferenças emergem novos elements

significativos, conteádos carregados de sentido. Confirma-se o dinamismo das

representaçöes sociais, restabelecendo parâmetros e refazendo os percursos diante da

- morte, como parte da realidade. Num processo que torna o contexto do acontecimento

corno referenda, a patio de fixndo das realizaçOes, o qual integra a idealizaçAo e a

prática social.

As deterrninaçöes do contexto social, ou ainda a possibilidade de

combinaçao de elernentos de diferentes ordens no cotidiano, confirmam os cédigos

culturais empregados, de maneira que os individuos detertham a iniciativa de this

escoihas condizente corn a realidade. Os discursos veicularn/conduzem a

interpretação dos individuos do sentido e do significado dos cornportamentos,

restauram a coeréncia corn a realidade tal como se configura pam a indivIduo. Foi

isso que a experiência nos mostrou sabre o "motrer em casa".
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4. "A ifiSTORLA DELE FO! ESSA": A TITULO DE CONCLUSAO.

0 magnifico em fazer-se humano estâ in capacidade de simbolizar, de

atribuir sentidos e significados aos eventos, mesmo os mais desagradáveis. De forma

que a natureza do homem comporta uma flexibilidade incomum diante dos fatos do

meio ambiente natural e social. F transforma o mais absoluto dos fenomenos - a

morte, em fato de qualidade relativa, transitória e de diversificada significaçao. A

Iocalidade dos significados depende da experiência social e cultural, articulada a

criatividade individual. Formula que dá singularidade aos acontecimentos,

transformando-os em eventos expressivos pan a vida cultural, atualizados nas

práticas sociais - o que nos dirige na retomada da experiência humana como

referenda as condutas, visiveis na realidade social. De maneira que morrer em casa

significa retomar elementos que persistem na experiência das pessoas sobre o ciclo

natural da vida, reconduzidos a luz de novos parãmetros constituidos pela dinâmica

social, tais como: tecnologia, pragmatismo, individualismo etc..

Examinada sob o prisma cia cultura, a morte desvela o seu caráter

relativo, dependente cia forma como atinge os individuos e as relaçoes sociais. Trata-

se do dominio que promove a interação entre as diferentes dimensOes cia sociedade,

estabelecendo cOdigos reconhecidos pela coletividade. £ que longe de instituir tuna

prática social ünica comporta diversas condutas subordinadas ao contexto no qual se

realizam. Isto se reflete no nAvel do discurso sobre a morte e o moner pela

reelaboraçao dos argumentos e das justificativas, legitimadoras cbs decisoes tomadas

pelo moribundo e sua famIlia.	
C ,,

Reconhecemos que o desaparecimento do semelhante conserva ss

significado social. F diferentemente do que afirma Aries, não se pode pensar em urn

predominio absoluto cia atitude de negacâo da morte; resiste no dominio da cultura,

uma diversidade de condutas resultantes de diferentes visoes de mundo. Coexistem

portanto, formas diversas de atribuir significado e sentido para a morte. Trata-se das

representaçöes sociais do evento que configurarn uma noção e unia orientaçAo,
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assegurando que Os indivIduos estejam resguardados diante do fenôrneno. Assirn, por

mais que se fale da negaçAo da morte, do tabu que a envolve, compartlihamos corn

outras sociedades a preoctipaçAo corn a morte e os mortos, pensando nos vivos - os

sobreviventes. Estes precisarn ser tranqUilizados para dar continuidade a sua própria

vida.

Existe urna integridade que deve ser preservada pelo grupo, conduzida

por açôes significantes pan os indivIduos e orientadas em funçAo dos parceiros de

relaçöes sociais. De rnodo que as praficas e seus significados so podern ser

cornpreendidos dentro do sistema social que os integra. Nurna sociedade complexa,

isso representa a visibilidade dos micro-universos significativos, enquanto

manifestaçAo cIa relatividade prOpria da natureza hurnana proposta por Geertz (1989);

que ultrapassa a dimensAo macrossocial e instala-se no universo cotidiano das

práticas, do fazer humano. Por conseguinte, é preciso superar as lirnitaçOes do

convfvio social, pan reconhecer elementos culturais que permeiarn as relaçöes e

práticas, e que passarn desapercebidos do nosso olhar familiarizado corn esses

procedirnentos. fr	 -------

Chegarnos ao moniento de relernbnr Hertz (1978), quando este afirma

que pan a sociedade a moPe nAo é fenorneno pontual. Estamos a tratar de urn evento

que, diferenternente do que pensarnos no cotidiano nAo se encerra corn o enterro do 	 -o

falecido. Este, que foi urna pessoa social, permanece na rnernOria dos vivos, seja
	 (Y

como lembrança seja corno sujeito ainda presente (entidade, espIrito, etc.). Mas, antes

do fato acontecido, estainos falando de urn fenomeno traduzido nos pequenos

detathes do cotidiano, quando preparanios, entre tantos projetos, urn patrimônio pan

deixar a posteridade. Se não é cIa noçAo de finitude, de que estainos tratando nesses

momentos? No entanto, essas noçâes que se expressam nas atitudes cotidianas nAo

deixam transparecer que pertencern a urn contexto muito mais amplo: o universo da

cultura.

fr No nosso entendimento, o rnorrer em casa compreende uma estratégiá 	 -

cultural para domar o fenômeno derradeiro, que se instala entre a representacâo social

cIa moPe e uma realidade bern definida, a sociedade urbana. Trata-se de urna prática
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social docurnentada através da declaraçAo de óbito, o que confirma a sua legitimidade

social. E que, enquanto evento cultural, nos direciona para a compreensAo dos

lugares, dos ritos, dos pensamentos e discursos elaborados sobre a finitude  hurnana. 0

seu significado institui-se pela noçâo de morte, ainda urna noçAo de "boa morte",

capaz de superar os preconceitos e estigmas da doenca que atingiu o agonizante.

Cabe afirmar que também nao escaparnos de urn sistema classificatorio

pan a morte, como observado em nosso estudo empIrico, vinculado a concepçAo da

doença. Consiste em delimitar urna causalidade pan o acontecimento, determinante

do grau de perigo e de impureza do evento, somente superado pela configuraçAo de

urna "boa morte". A originalidade desse contexto está na correlaçao entre a

representaçAo da doença e as atitudes diante da moPe. Logo, as noçôes de pureza e

perigo sujeitarn-sè a essas representacôes, incorporando o conceito medico de

contagio, resultado da medicalizaçAo e higienizaçAo da sociedade. Especificarnente,

quando a doença conduz urn certo preconceito social, em fiinçAo do seu caráter

maligno e incurável, constituindo-se em inibiçAo an caráter pUblico da morte.

- Mais além, observamos que ao atribuir urna causa fisica/biologica pan

a morte estabelecemos urna determinaçAo voltada pan os limites da constituiçAo

orgAnica do individuo. Corn isso, saimos de urn padrAo de sobredeterminaçAo da

noçAo de fim da vida pan adentrar as dimensOes do corpo biolôgico. 0 que facilita a

IocalizaçAo da morte no individuo, liberando aqueles que Ihe são próximos do caráter

nefasto do fenômeno.

Ao constituir-se numa prática social, o morrer em casa envolve

diferentes elementos que são relevantes para sua interpretaçAo. Representa a

cornbinaçao possivel de aspectos da realidade que, diferente de outras possibilidades,

institui essa prãtica. Além dos aspectos anteriormente levantados, considerarnos,

inicialmente, que essa forma de proceder està sustentada nas representaçöes sobre a

moPe que continuani sendo constituidas pela coletividade, normalizam-se e

institucionalizam-se como condutas socialmente aceitas. Em segundolugar, ajimenta'-

se a sensaçAo ou o sentimento da realizaçao dos procedimentos necessários ao

encarninharnento do moribundo para urna "boa morte", principalmente no que se

Ir*
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refere an lugar do deseniace. Evidéncia marcada pela comunhão entre os familiares e

o moribundo, na decisao de recoiher-se an seu leito de morte, na sua casa ou em

ambiente considerado como tal. 0 papel que assume a farnIlia de amparar o doente,

inclui a tentativa de esconder seu estado de saüde, afastando-o do processo decisório

sobre sua vida e morte. E, finalmente, torna-se extremarnente importante a afirmaçAo,

por parte dos interlocutores, de que nAo fol uma morte "a rninua", sern assistência

medica. Pelo contrário, falamos de urn acontecimento em que o individuo teve acesso

an atendirnento médico/hospitalar, mesmo quando a declaraçAo de óbito regisfra sem

assisténcia médica. Compreende urna fatal idade o fato da intervençAo médica no ter

obtido êxito.

Certamente, Os discursos nAo contemplarn a totalidade dos

acontecimentos, no entanto, desveiam a carga de significaçAo que os detaihes

relembrados comportarn. De maneira que o silêncio corn que tratamos a moPe nâo

passa de urna estratégia social pan enfrentar o fenomeno, rornpido apenas pelos

rurnores produzidos em algurnas ocasiöes, o que nos possibilita interpretar os rnodos

pelos quais rnorremos e vivemos em sociedade. No piano sirnbOlico do significante

discursivo, a atitude adotada apresenta-se corno representaçAo da açAo já realizada -

representaçAo da prática, a qual integra o dever-ser perseguido ou idealizado corn a

açfto efetivada. Consiste nurna interpretaçAo que enuncia urna justificativa e que

valoriza a açAo, enquanto realidade portadora de uma ordem ideal limitada pelts

possibilidades do rnundo circundante. Resta-nos reconhecer que o sentido da açAo

estudada está em moner em casa e nAo em receber assisténcia medica. Essa é a

diferença que demonstra o valor da rnorte pan os fenômenos da vida.

Deixar que o objeto revele suas teias significativas foi a nossa

intençAo. £ descobrirnos que nossos informantes representavarn muito rnais do que

cabe no conteüdo dessa palavra, eles apresentaram-se como interlocutores. Essas

pessoas nâo so informavarn, elas elaborararn urn discurso sobre sua experiéncia da

moPe do outro, suas interpretaçôes do evento. E que, certarnente, foram repetida

diversas vezes ate atingir o corpus discursivo a nOs tansmitido. A recorrência desses

discursos marca a exaustAo da temática, de maneira que nAo percebemos altençOes
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significativas quanto ao aspecto representativo da amostra em relaçäo ao conjunto dos

óbitos domiciliares. Respeitamos o critérlo fundamental de instituiçao da ainostra: o

local de ocorréncia do desenlace fatal.

Dissemos anteriormente que 0 morrer em casa parecia estar na

contramAo daquilo que se propOe para a morte na sociedade complexa, modema e

urbana. A consideraçao a ser realizada a esse respeito corresponde ao fato de que o

contexto em que estudamos a morte em casa, Joâo Pessoa-PB, ainda nao se constitui

nesse muado reificado e tecnológico em que os estudiosos enquadram a moPe

negada, interdita. Como em diferentes formaçoes sociais persistem, e no èomo

sobrevivéncias, elementos significativos de uma representação coletiva de "boa

morte", crista ou nAo, a espera de oportunidade para emergir significativamente.

Oportunidade que apareceu, nesse contexto, na prática de morrer em casa, .aliandoo

espaco e o momeñto da morte.
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Tabela 1. DistribuiçAo percentual dos óbitos coletados junto a Secretaria Estadual de
SaMe segundo o local de ocorréncia, municIpio de João Pessoa -PB, 1994.

Local tie Ocorrência I Node
Hospital
	

397
Domiclilo
	

210
NAo indica
	

029
Via Püblica
	

019
Outros (hoteis, etc.)
	

017
001

Percentual
59,1
31,2
04,3
02,8
02,5
00,1

673

Cs.
Foote: Declaraçäes de óbito, SES/1313,1994. 	 U-

-J

Tabela 2: DistribuiçAo percentual dos óbitos ocorridos no domicIlio, segundo a faixa
	

7

etária, JoAo Pessoa - PB, 1994.

FaLxa Etária
Menores de I ano
lalOanos
10 a 20anos
20 a 30 anos
30 a 40anos
40 a 50anos
50 a 60 anos
60 a 70 anos
70 a 80anos

Total

N° de óbitos Percent ual
10
	

04,8
02
	

01,0
02
	

01,0
04
	

02,0
13
	

06,2
11
	

05,2
15
	

07,0
31
	

14,7
55
	

26,2
31,9

210	 100

t

'U

Fonte: Declaraçoes de obito, SES/PU, ano de 1994.

Tabela 3. Distribuiçäo percentual da amostra de óbitos ocorridos no domicilio,
segundo o sexo, no municIpio de Joâo Pessoa-PB, 1994.

Sexos	 N° de óbitos Percentual
Masculinos 111	 52,9
Femininos 099	 47,1
Total	 210	 100

Fonte: Declaraçäes de óbito, SESIPB, ano de 1994.

r '&
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Tabela 4. Distribuiçao percentual dos óbitos, segundo a causa da niorte regisfrada no
declaraçao, no municIpio de JoAo Pessoa-PB, 1994.

Causas de morte
D. Cardiovasculares
Neoplasias
Causas externas
D. do Ap. RespiratOrio
D. Ap. Gastrointestinais
D. Cerebrais
S IDA/AID S
Desnutriçâo
Lupus B. Sistemico
Demência Senil
Scm assisténcia médica
Total

IV* de Obitos Percent ual
025
	

11,9
011
	

05,2
008
	

03,8
006
	

02,9
004
	

01,9
003
	

01,5
001
	

00,5
001
	

00,5
001
	

00,5
001
	

00,5
149
210	 100

Fonte: Declaraçaes de óbito, SES/PB, 1994.

Tabela 5. DistribuiçAo do nümero e percentual de óbitos, segundo a localizaçao na
cidade de Joâo Pessoa-PB, 1994.

No. de obitos Percentual
Zona 1 (Centro, Roger, Varadouro, liha 29

	
19,0

do Bispo)
Zona 2 (Miramar, Tone, Jaguaribe)

	
26
	

12,4
Zona 3 (Cruz das Arrnas, Alto do Mateus, 21

	
10,0

B. dos Novais, etc.)
Zona 4 (Gauchinha, Geisel, B.	 das 27

	
12,9

Indástrias, Cristo, Valentina,etc.)
Zona S (Bancários, Mangabeira, Castelo 21

	
10,0

Branco, Altiplano, etc.).
Zona 6 (Mandacaru, B. dos Estados, B. 23

	
10,9

dos Ipés, Padre Zé, etc.)
Zona 7 (Manaira, Cabo Branco, Tambaü, 17

	
08,1

Bessa, Penha).
Scm indicaçAo ou somente pelo nome da 46

	
21,9

Total
	

21'
	

100

Fonte: DeclaraçOes de óbito, SESIPB,1994.

H
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RelaçAo das entrevistas selecionadas, por ordem de realizaçao, segundo os
informantes, em JoAo Pessoa -Pb.

Data	 Entrevistados - codinomes Grau de Parentesco ci
20/06/95
30/07/95
30/07/95
31/07/95
30/04/96
02/05/96
23/03/97
24/03/97
24/03/97
24/03/97
25/03/97
25/03/97
25/03/97
25/03/97
25/03/97
25/03/97

Silva
Irma e Celia
Edite
Godol
Diana
Francisca
Creuza
Joâo e Maria
Neusa
Severino e Carmem
Joaquim e Teresa
Adolescente
Augusta
Candida
Vitória
Elisa

Neta *
IrmA e sobrinha, respectivamente
Esposa
Neta.*
Ex-esposa
Non
Esposa
Pal e mAe adotivos
Non
Filho e nora, respectivamente
Esposo e irma, respectivamente
Filho
Non
Esposat
Esposa
Filha

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

* Trata-se de pessoas que procuradas sobre mode de um(a) parente ocorrida no ano de 1994,
acabaram por relatar outras experiéncias sobre a morte de outros parentes, oconidas antes ou

- depois do evento motivo da entrevista.
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Entrevista n002, realizada na Jiha do Bispo corn D. Irma e

Cerna, irma e fiuia da falecida.

Inf. 1: 0 problema dela foi ... Foi o quc, mAe? 0 probiema dela
comcçou corn hernonagia.
Jul 2: Eta nAo vivia comigo, eta morava cm Bayeux, na casa dela.
TM. I: Eta cstava bern, corneçou cont urn probierna quando eta
lräbalhava na feira, e na feira, no trabaiho, num foi, mAe? Teve urn
problerna de hernorragia. NAo foi isso? Foi probiema de hemorragia.
Esse problema de hemorragia, là, o pessoal: D. Ivone, va pra o
hospital. Vi pta se inteniar tudinho. Mas eta disse: nAo, eu tomo
medicarnento da farrnacia depths methoro, pan estancar o
sangramento. E desse sangrarnento, eta, al, tcv€ outo de novo.
Outra crise que dcu neia. E eta, e levararn eta pro hospital, cercararn
eta de fardo, ao redor, de banana, uma coisa assim.
Jnf.2:Efoi?
Inf. 1: No bahro dos Estados. Sei que eta teve uma piora no baino
dos Estados. Eta trabalhava là.
Ent: Eta era feirante?
Arnbas: en.
Inf. E al, colocaram. Eta corneçou a contar a mim. Mas, tia,
porquc a Senhora Mo procura logo o caminho pan o medico.
Porque o medico descobre logo o sigoificado dessa hemorragia E
so a clinica rnédica é quem pode descobrir, porque agente, nem eu
mesma, nAo posso. Nem a Senhora tambéin tomar medicarnento
assim scm it pta o medico. Ninguém pode descobrir o que é, a Sn.
Jndo ai descobre. Al, eta ficou assim, mas rnethna, mas Cu Mo tenho
tempo. Nas a Sm. Deixa tudo e vai. Nesse perlodo, at corneçou a
cazniniiar. Eta foi intemou-se na mateniidade, num. Iratamento da
maternidade Cãndida Vargas, eta passou là. Eta passou quantos
tempo, mAe, Ia no hospital intema? Sei quc eta passou tuna faixa
etária là no hospital. Que quando eta veio do hospital, que trouxe a
carta, fez urn exarne, teve intern a, fez urn tratamento. t)esse
fratarnento, eta foi pro Recife, iaboratOrio do Recife, pta descobrir a
causa da doença dela Acho que là
Ent.: Foi feito biOpsia?
Ambas: Acho que sirn.
Inf. 1: Eu acho que aim. Agora, eta disse que ia pta o Recife. Acho
que Ia sabiam de alguma coisa, uma suspeita, mas o medico nAo
disse pta eta. Disse que ia pta o Recife e eta sé ia sair depois que
recebesse o resuitado. Depois desse resuitado, quando eta rcccbeu,
que eta foi buscar esse resultado, então eta disse que no carninho
queiia se jogar do caito, porque a carta que eta recebeu tinha
hospital Laureano, hospital NapoleAo Laureano. E eta vcio
desesperada, eta Mo foi a procura da fiTha, nern do esposo, eta veio
diretarnente a mim. Chegou aqui, eta disse que Sc pegou rnuito corn
Jesus, quc desse força a eta pta Mo fazer besteira. Mas, que eta,
aquilo sé puxava pta eta it pm pista, se jogar na frente de urn cairo.
E al eta chegou aqui desesperada. Eu disse: nAo, tia, se conirole Mo
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é nat de nais, -do. E uma coisa sin'1plcs. Eu, pm mim, tuna coisa
que todos nós temos quc passar. EntAo, a Sm. tern que se conformar,
pedir forças a Graças a Deus pm continuar o tmtamento, né? E,
assim, tia, eu you corn Sm.. Ela disse: vocé vai, minha fliha? Vocé
nAo liga pm nn2u6rn. Mo. fit eu nao faio corn ninguém. nao. Tive
que aguardar a conveniôncia deja. Agente guarda, né? Entfio, ela foi,
chcgou là. cia fizerarn tratarnento corn cia M. Al, o rapaz là me
chamou pm conversar comigo. Que queria quc agente
E quc cia tivesse muita atividade là nas coisas deia rnesrna, na roupa,
nas vestes. Eia rneihorou rnuitó. Al, cia parou o tratamento. Eu
sernpre din... minha tia, a Sm. vai c a Sm. tá indo pm o medico? To
nAo. Eu disse: pot quc? A Sm. Irabalha e bota wna pessoa, urn dos
seus pta tornar conta dos seus serviços e a Sm. vai, tern quc it pm o
medico. A Sm. nAo deixe de ii Mo. A Sm. Mo apareceu mais là, pot
que? Não, porque sua mAe tinba dito ... NAo. rnais Mo tern isso Mo.
A Sra. mdc pta là, Cu deixo tudo c agente vai embora. E cia parou o
tratamento e quando cia veio a ininha procura, Mo foi. mae? A
minha procura, al, cia lava corn urna vaSe nas pemas... Era de
varizc...
mE 2: Elapassou 10 anos, depois dcssc tratarnento.
Jut 1: Dcpois dessc lratamcnto, cia passou 10 anos ainda?
ml 2: Ela passou 10 anos, scm ter probicrnas. Ela engordou, ficou
bonita, sadia, cantava, se aicgrava. Quc ela era muito aicgre,
trabaihava, corn isso... Tudinho dizia, todo mundo dizia que cia
tinha, que cia recebeu alta come que tinha, lava curada, né? Mas ela
em pm de ano em ano, cia comcçou a fhzcr de ano cm aim, cia ia
fazer revisAo, depois passou. Ela tinha que fazer, né? Al. depois. cia
quando viu que lava bern, ai parou. Al, voltou novamente a docnça.
Tava se perturbando, saiu varizes. saindo na perna dela, cssa varize
cstourou, cia teve tmrn ferida enorme. Eia fraca dessa ferida.
So corifiava ncia. Eu sci que pm tenninar a histOria de minha irma
chegou o quadro que quando cia teve urn, teve uma hemorragia
novamente nests fends, na feira. Dissc que foi muito sangue mcsrno.
E depois quc cia perdcu aqucle sanguc, al, aquiio cicairizou. Mas cia
tinha urn caroco, que cia nunca disse que Iinha csse caroço.
(...) Ate o firn. Tarnbérn quando cia moneu Mo tevc mai cheiro, Mo
teve nat. aquelas coisas, também a higiene crademais. Era muita
higiene. Da roupa dcla, na água sanitària, fazia tudo quanto era de
dircito. de gente nunca chegou aqui pm encontra cia
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Relaçao dos óbitos sorteados e entrevistas realizadas.

1. Entrevista n°0 1, realizada em 20/06/95, no bairro de ManaIra.

Obito sorteado n°653: muffler, 91 anos, viüva, aposentada, panda cardiorespiratOria

Entrevistada: Silva, neta, 48 anos, professora universitária: Relatou tanibem o ôbito

da mae, falecida por tumor cerebral.

2. Entrevista n002, realizada em 30/07/95, no bairro da flha do Bispo.

Obito sorteado n°142: mulher, 52 anos, casada, comerciante, cAncer de colo uterino.

Enlrevistadas: Irma, irma, 65anos, casada, do tar, evangélica.

Cema, sobrinha, 26 anos, casada, atendente de enlermagem.

3. Entrevista n°03, realizada em 30/07/95, no bairro da liha do Bispo.

Obito sorteado n°216: homem, 81 anos, casado, aposentado, trombose e hipertensAo

arterial.

Entrevistada: Edite, 68 anos, viüva, pensionista.

4. Entrevista n°04, reabizada em 31/07/95, no bait-rn de Manaira

Obito sorteado n°348: homem, 81 anos, viUvo, aposentado, neoplasia e velhice.

Entrevistada: (Iodoi, neta, 24 anos, casada, enfermeira. Relatou sua experiência sobre

as mortes da mAe e pal.

5. Entrevista n°05, realizada em 30/04/96, no bairro cia Tone.

Obito sorteado n°472: homem, 63 anos, separado judicialmenes, empresário,

hipertensao arterial e enfarte.

Entrevist.ada: Diana, 58anos, separathjudicialmente, pensionista.

I.
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6. Entrevista n°06, realizada em 02/05/96, no bairo do Cristo Redentor.

Obito sorteado n°257: homem, 81 anos, viávo, fiincionário páblico aposentado,

neoplasia ç veihice.

Entrevistada: Francisca, nora, 62 anos, viüva, aposentada.

7. Entievista n°Q7, reallzada em 23/03/97, no bairro da Tore. (Mo gravada)

.Obito n°197: homem, 85 anos, casado, aposentado, demência senil.

Entrevistada: Creuza, 75 anos, viüva, pensionista.

8. Entrevista n°08, realizada em 24/03/97, no bairro do Roger.

Obito sorteado n°412: criança, 1 ano e 4 meses, gastroenterite.

Entrevistados: João, pal adotivo, 52 anos, casado, auxiliar de serviços gerais.

Maria, mAe adotiva, 49 anos, casada, gari.

9. Entrevista n°09, realizada em 24/03/97, no centro.

Obito sorteado n°83: homem, 81 anos, diacono, cancer de pele.

Entrevistada: Neusa, nora, 31anos, casada, contadora.

10.Entrevista n°10, realizada 24/03/97, no bairro Alto do Mateus

Obito sorteado n°613: homem, 91 anos, aposentado, hernia e senilidade.

Entrevistados: Severino, fllho, 65 anos, casado, aposentado.

Carmem, flora, 65 anos, do lar.

11.Entrevista n°1 1, realizada em 25/03/97, no bairro Padre Zé.

Obito sorteado n0578: muffler, 56 anos, comerciante, neoplasia.

Entrevistados: Joaquim, 61 anos, viüvo, aposentado.

Teresa, irmA, 56 anos, casada, do lar.

12.Entrevista n°12, realizada em 25/03/97, no bairro dos Bancários.

Obito sorteado n°192: homem, 57anos, feirante, enfarte cardlaco.
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