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Resumo 
 

A atualidade é marcada pela arte de fugir da morte e os cuidados com o corpo morto 

atribuídos a terceiros, através de serviços que configuram o mercado funerário. Neste 

contexto, surgem os agentes funerários, profissionais que lidam com o corpo morto, 

com a dor dos familiares e suas reações. Este estudo tem como objetivo compreender os 

sentidos, significados e implicações para o agente funerário ao lidar com a morte em seu 

cotidiano de trabalho a fim de orientar uma atenção voltada para o cuidado a esses 

profissionais. Foi realizada uma pesquisa qualitativa ancorada no referencial teórico da 

Hermenêutica Gadameriana para produção e interpretação das narrativas. Utilizamos 

duas estratégias metodológicas para coleta de dados: entrevista em profundidade com 

roteiro e oficina com utilização de “cenas”. Nove agentes funerários de duas agências 

funerárias da cidade de Natal participaram da pesquisa.  Constatou-se a presença de um 

cenário social de interdição sobre a morte convivendo com sentimentos oriundos de sua 

presença diária: a necessidade dos entrevistados de naturalizar seu contato com a morte, 

a fim de conseguirem manipular os fluidos e odores de corpos, aliados ao objetivo de 

entregar aos familiares-clientes um corpo “embelezado” para a despedida final. Ser 

agente funerário não é uma motivação profissional e implica enfrentar dificuldades: 

pesada rotina de trabalho, baixa remunerações, equipamentos de trabalho deficitários; 

lidar com o olhar social que desvaloriza a profissão e as dores advindas do contato com 

os familiares. No entanto, diante do reconhecimento e agradecimento das famílias os 

agentes encontram sentido e beleza no ofício de cuidar do corpo morto. Este estudo 

possibilitou compreender o cotidiano dessa profissão, as dores que a envolve e as 

necessidades de cuidado desses trabalhadores. Defende o reconhecimento do agente 

funerário como um profissional de cuidado, pela forma como exerce o cuidado com o 

corpo morto e seus familiares.  

    
Palavras-chave: morte, agentes funerários, corpo, cuidado. 
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Abstract 
 
The present time is marked by the art of escape from death, which has  become 
synonymous with failure, its  exposure has become intolerable and the care of the dead 
body were assigned to third parties who market this practice through services and 
products that shape the market undertaker. In this context, in which death is an object of 
study, has arisen  funeral officers, as professionals dealing with a dead body,  with the 
pain of relatives and their reactions, often being the first to have contact with the death 
scene. As professionals in the health area, the morticians also deal with death. The first 
attempt to prevent the arrival of death, funeral officers already has begun their work 
routine from there. Death and its surrounding part of their profession. What about those 
professionals whose work demands as a feared and denied by society? This study aims 
to understand the intents, meanings and implications for the mortician to deal with death 
in their daily work in order to focus renewed attention to the care of these professionals. 
To this end, it was carried out a qualitative research grounded in the theoretical 
framework of Gadamerian hermeneutics for production and interpretation of narratives. 
It was used two methodological strategies for data collection: in-depth interview with 
script and workshop with the use of "scenes". Research participants were nine 
morticians funeral of two funeral agencies of the city of Natal. It was possible to detect 
the presence of the social imaginary of interdiction on the theme of death from living 
with feelings of his presence daily, from the need of respondents to naturalize their 
contacts with death, a requirement of their office to deal with the difficulties of 
manipulating body fluids and odors, sometimes in a state of decomposition; allied to 
wishes to achieve the goal of delivering to family-customers a "embellished" body for 
the final farewell. Being a mortician, in addition to not being a professional motivation, 
involves facing difficulties related to heavy routine work, low salaries, unprofitable 
work materials and equipments, besides having to deal with the social gaze that 
devalues the profession. In turn, they also deal with the pain coming especially from 
contact with family members, either when they are targets of these feelings of anger, 
whether they identify with the pain of the bereaved ones. On the other hand, when the 
recognition and gratitude of the families occur, they find meaning and beauty in their 
profession of caring for the dead body.  The present study by giving voice to morticians 
has become possible to understand better their profession, the pain that surrounds and 
care needs of these workers. Finally, it has argued that the mortician may be recognized 
as a care professional for the way exercising caution with the dead body and their 
families.  

 
 
Key-words: Death, Morticians,  Body Care.  

 
 



16 
 

1. O encontro com a morte a partir da vida: a trajetória para a 

construção de um objeto de estudo 

 

“Verdade da angústia: somos fracos no 

mundo, e mortais na vida” (Comte-

Sponville, em Bom dia, angústia!). 

 

Finitude. De que estamos falando quando esta palavra invade nossos 

pensamentos e sentimentos? Convido-os a começar um caminho de reflexão pelo fim. 

Morte... que não começa no fim, mas no nascimento e renascimentos... em que 

cada dia se morre um pouco, talvez sem perceber, sem se dar conta do quanto já 

estamos indo quando parecemos que estamos apenas chegando... e esta nossa grande 

companheira já desde o nosso início vai se tornando tão desconhecida, tão temida, como 

se o tempo fosse o responsável por aproximá-la de nós. Mais um grande engano! Ou 

deveria dizer, mais uma forma de autoengano, como as muitas que vamos criando para 

suportar nossos medos e impotências diante do desconhecido. 

A morte, como tema, já encantou e encanta a muitos, foi e é inspiração para a 

arte, para a música, para a Filosofia e, por que não dizer, para a ciência que há tempos 

vem se desenvolvendo na busca em combatê-la. 

Esquecemos que, como nos propõe Kovács (2003a), “Enfrentar a morte não é 

uma tarefa só para o fim da vida, e sim para toda a existência, desde a infância” (p. 

137). 
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Estudar sobre a morte pode ser um convite a pensar na vida, em quem somos, 

em como fazemos nossas escolhas e somos feitos por elas. Uma vez que somos um ser-

no-mundo-com-o-outro como constante e contínuo fazer e refazer-se.

É por saber que somos finitos que muitas vezes atribuímos sentido à vida e ao 

tempo que temos para realizar desejos e aspirações. Entretanto, estar consciente desta 

condição traz angústia e pode paralisar, impedindo o sujeito de alcançar um mergulho 

na reflexão sobre sua existência. 

Corroboramos com o pensamento de vários autores (Elias, 2001; Kovács, 2003; 

Kubler-Ross, 1991; Pitta, 1994; Silva, 2006) quando apontam para o fato de que, no 

lidar com tais angústias, mecanismos de defesa se fazem necessários e por vezes 

construímos um mundo presumido com uma segurança que se abala diante de tudo o 

que não é incluído como possibilidade “previsível” e a morte passa a ser vista como 

uma desagradável “surpresa”. Somando-se a esse aspecto toda a carga de sofrimento 

ignorada quando a tomamos apenas como um fato, e um fato para os outros e não como 

condição inerente à nossa existência. 

Pensar na morte, ou melhor, na vida pela ótica da morte, foi uma realidade que 

me invadiu já na graduação, quando tive contato com a disciplina Psicologia da morte, 

fui amadurecendo diante das questões vivenciadas na especialização em Psicologia 

Hospitalar, as quais me levaram a buscar mais conhecimento sobre o processo de luto, 

realizando um aprimoramento em psicoterapia do luto. A paixão já se transformara em 

amor pelo tema e pelo trabalho com a morte e o luto, mas a concretização se deu a partir 

do trabalho que desenvolvi em um cemitério, no qual era oferecido apoio psicológico às 

famílias enlutadas. Posteriormente, o trabalho se ampliou e se estendeu aos profissionais 

que trabalhavam nesse contexto, abarcando agentes funerários, sepultadores, atendentes 

funerários, auxiliares de serviços gerais e vendedores de planos funerários. 
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Alguns trabalhos foram realizados individualmente e em grupo e, em um deles, 

voltado para os agentes funerários, algo em mim foi tocado, como um convite a um 

olhar especial a esses profissionais que depositaram no espaço a eles oferecidos, os 

sentimentos, as sensações e os pensamentos relacionados à sua profissão. A breve 

oportunidade de realmente ouvir e acolher o que muitos deles tinham a falar começou a 

despertar inquietudes e reflexões sobre o cotidiano da profissão de agente funerário, 

possibilitou novas apreensões e até ressignificações sobre o meu olhar, nascendo, assim, 

o desejo de no diálogo com eles, aprofundar a compreensão em torno do que é e como é 

ser agente funerário, buscando confrontar meus próprios preconceitos e descobrir sobre 

eles, sobre essa forma de convívio com a morte. Poder promover tal reflexão 

possibilitando que outras pessoas compartilhem, também foi configurando-se em ponto 

de partida para a proposta desta pesquisa. 

Lidar com a dor da perda de um ente querido e com um ambiente que remete à 

morte trouxe-me inúmeros questionamentos para minha vida pessoal e profissional, a 

princípio, muito voltados para os enlutados e posteriormente aos que trabalham com 

esta demanda. Como os profissionais do fazer funerário lidam com a morte? Que 

situações os mobilizam? Trabalhar com a morte, com o corpo morto e com a dor do 

outro, traz consequências para a vida desses profissionais? Enfim, tais inquietudes 

tomaram conta de mim e se transformaram em um grande desejo de pesquisar, 

conhecer, compreender e compartilhar. 

Estar ao lado dos profissionais do fazer funerário e do cemitério possibilitou 

uma reflexão sobre minha própria visão e o valor atribuído ao ofício desses 

profissionais. Desse movimento, surgiram algumas indagações sobre esse fazer: seriam 

esses profissionais também profissionais de cuidado? Não só quando cuidam do corpo 

morto, mas ao se relacionarem com a vida dos familiares que solicitam seus serviços, 
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vida que precisa continuar após a perda de um ente querido, precisando acolhê-los, 

serem atenciosos no momento em que buscam seus serviços, não estariam exercendo 

também o lugar de cuidadores? Ou seu ofício é meramente mecânico, automatizado pela 

prática ou pelas defesas que se instalam naqueles que lidam próximo a morte? 

O trabalho de Dittmar (1991), ao estudar os sepultadores do Serviço Funerário 

do Município de São Paulo, demonstrou que o objeto de trabalho desses profissionais – 

o corpo morto – desencadeia tensão, causando problemas de saúde, como dores de 

cabeça, dificuldades para dormir e alimentar-se, tomar decisões, pensar com clareza, 

além de cansaço constante e pensamentos depressivos, exigindo, portanto, atenção e 

cuidado. Esse estudo corrobora a reflexão que venho realizando a partir da vivência 

profissional e dos poucos dados existentes na literatura. O referido estudo também 

revela que os trabalhadores de funerárias percebem a rejeição social gerada pela 

natureza do seu objeto de trabalho, manifestada por espanto, desinteresse ou 

brincadeiras das pessoas. 

A pesquisa realizada por Souza e Boemer (1998) evidencia as questões citadas 

acima destacando que: 

Os trabalhadores de funerárias são conscientes do constrangimento e 

desconforto gerado pelo seu trabalho às pessoas de sua família e 

sociedade. Além disso, tal trabalho se mostra a eles como preocupante na 

medida em que os expõe a riscos de saúde e penoso, dado o lidar com o 

corpo humano afetado em sua integridade. (p. 35) 

Souza e Boemer (1998) já apontavam a importância e a dificuldade em encontrar 

literatura sobre o tema: 

Pareceu-nos que estudar o cotidiano dos profissionais que trabalham em 

funerárias, também chamados “operários da morte” pode significar 
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relevante contribuição às questões da saúde ocupacional, considerando 

que a consulta à literatura evidencia uma produção de conhecimentos 

escassa nesse aspecto. (p. 30) 

Ruiz e Cavalcante (2007), na pesquisa “Percepções da morte e do morrer em 

agentes funerários: um estudo sobre identidade”, apontam que a relação com os clientes 

é mais tensa, pois passam a ser vistos como a materialização da dor, rotulados como 

“aqueles que ganham as custas do sofrimento alheio”; reclamam do processo de 

estigmatização, no qual são vistos como “papa defuntos” e em que as pessoas recorrem 

a rituais de afastamento em relação a eles. Os agentes funerários reconhecem a 

importância de sua profissão e relatam ter aprendido a lidar melhor com a morte, mas 

isso não os prepara para o enfrentamento da morte de pessoas próximas e destacam o 

medo de não se emocionar mais com a morte. 

Por ser psicóloga, com prática na área de atendimento a pessoas enlutadas e a 

profissionais do fazer funerário, também pude observar alguns dos aspectos destacados 

pelos autores citados, a partir de alusões dos próprios agentes funerários, os quais 

referiam a desvalorização de seu trabalho por parte da sociedade, que, segundo eles, os 

define como “frios e insensíveis”. 

O fato é que existe pouco conhecimento sobre o dia a dia desses profissionais e 

as implicações do seu trabalho para eles e para a sociedade. Com base no exposto até 

então e nas poucas referências bibliográficas, podemos pensar que estamos diante da 

pequena ou quase invisibilidade do agente funerário como merecedor de uma maior 

atenção por parte de pesquisadores, o que, em parte, justifica a relevância deste estudo. 

Por fim, o presente trabalho, ao dar voz aos agentes funerários, tão importantes 

nos dias de hoje, ao exercerem a função de cuidar do corpo morto e, consequentemente, 

cuidarem dos que ainda estão vivos, num momento em que estão tomados pela dor da 
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perda, poderá nos possibilitar compreender melhor esse ofício, as possíveis dores que os 

envolve e as necessidades de possível cuidado desses trabalhadores – também 

cuidadores. 

Esta pesquisa surgiu, então, da paixão por dois temas, a morte e o agente 

funerário, e busca compreender os sentidos, os significados e as implicações para o 

agente funerário do lidar com a morte em seu cotidiano profissional, a fim de contribuir 

com pistas capazes de orientar uma atenção voltada para o cuidado com esses 

profissionais. 

Com isto, introduzimos e justificamos os propósitos deste estudo, seguimos 

apresentando os objetivos, o percurso metodológico, os meus modos de trabalhar como 

pesquisadora. Em seguida, trazemos os capítulos, que nasceram do diálogo com os 

aportes teóricos que alicerçaram minha reflexão e as vozes dos agentes funerários. O 

capítulo 4, intitulado Morte: uma conhecida des-conhecida, aborda as concepções sobre 

a morte e a relação entre a morte na vida pessoal e profissional, compreendendo as 

sutilezas e consequências desse encontro; o capítulo 5, intitulado Agente funerário e a 

morte como ofício, traz a discussão sobre os significados do ser agente funerário e a 

problematização em torno da escolha profissional e o olhar do outro diante do 

profissional que “toca” a morte. No capítulo 6 abordo a relação: o agente funerário, o 

corpo morto e o cuidado, por meio de quatro eixos temáticos: “o agente funerário e o 

corpo morto: entre o nojo, a naturalização e os sentimentos”; “cuidando do corpo morto: 

‘arrumando o corpo pra ele não ir de qualquer jeito pro céu’”; “o sofrimento diante da 

morte – a dor dos familiares e a dor diante desse contato” e “um cuidador diante da 

morte”. 

As narrativas dos participantes da pesquisa e a literatura também dialogam com 

aspectos muito pertinentes e semelhantes encontrados no filme A Partida (Nakazawa, 
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Nobukuni, & Watai, 2008), o qual retrata a história de Daigo Kobayashi, uma espécie 

de agente funerário, profissional responsável pelo nokan, ritual de acondicionamento, 

cuja função é limpar, vestir, maquear e acondicionar o morto no caixão, isto é, “preparar 

o falecido para uma partida pacífica” (Nakazawa et al., 2008), o que é realizado na 

presença dos familiares e amigos mais próximos ao falecido. É um ritual íntimo em que 

as expressões de luto são manifestadas em suas diversas formas. Após perder seu 

emprego de violoncelista, Daigo retorna a sua cidade Natal, e, com isso, ao encontro de 

lembranças do passado que havia “escolhido” deixar de lado. Vai a uma agência de 

nokanshis (espécie de agência funerária), achando que é uma agência de turismo e se 

depara com um emprego bem remunerado, porém com poucas informações e preparo. 

Seu primeiro contato com a morte acontece de forma abrupta, diante de um corpo de 

uma senhora, falecida há alguns dias, corpo que se encontrava em estágio avançado de 

decomposição. Diante de sua “obrigação” profissional conhecida naquele momento, se 

depara com sensações e sentimentos comuns diante do tabu da morte e do corpo morto. 

O odor incomoda e parece não abandoná-lo, enjoos se repetem e a “carne” não 

consegue ser apenas um alimento diante da associação com o corpo morto. A 

dificuldade de aceitação social o faz silenciar diante da sua nova “profissão”, a qual 

quando conhecida leva à rejeição e à vergonha, inclusive por parte de sua esposa. 

Enfrenta as dificuldades da rotina de trabalho que não escolhe hora, afinal não se há 

como prever quando a morte vai acontecer. Diante da despedida e dor dos familiares, 

percebe o sentido e o valor de sua profissão e, como diz no filme “uma sensação de paz 

e extraordinária beleza” (Nakazawa et al., 2008). Diante da morte de seu pai, escolhe 

realizar o ritual e preparar seu corpo, o que é realizado com emoção e profissionalismo. 

O filme A partida (Nakazawa et al., 2008) retrata na arte a realidade percebida e 

vivida pelos agentes funerários entrevistados nesta pesquisa e consegue revelar a beleza 
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por traz de uma profissão que parece apenas fria e indiferente, mas que se mostra 

valiosa e imprescindível, pois expõe o humano por traz do profissional, aspecto também 

alcançado nesta pesquisa. 

Seguimos com as considerações finais, as referências, os apêndices (Apêndice 

A, roteiro da entrevista; Apêndice B, roteiro da oficina; Apêndice C, autorização do 

proprietário da funerária; e Apêndice D, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

[TCLE]). 

Convidamos você a nos emprestar seu olhar atento às questões tão 

afetuosamente aqui propostas e deixamos o desejo de conseguir mais um a se apaixonar 

por tão valiosa profissão: o agente funerário. 
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2. Objetivos 

 

“Não, não, a morte não é algo que nos 

espera no fim. É companheira silenciosa 

que fala com voz branda, sem querer nos 

aterrorizar, dizendo sempre a verdade e 

nos convidando à sabedoria de viver” 

(Rubem Alves, O melhor de Rubem 

Alves). 

 

2.1. Objetivo geral 

Compreender os sentidos, os significados e as implicações para o agente 

funerário ao lidar com a morte em seu cotidiano de trabalho, tendo como horizonte 

contribuir com pistas capazes de orientar uma atenção voltada para o cuidado a esses 

profissionais. 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Identificar a concepção de morte para os agentes funerários; 

b) Compreender o significado de ser agente funerário; 

c) Investigar o significado atribuído ao corpo morto; 

d) Identificar dificuldades vivenciadas na prática do agente funerário; 

e) Identificar gratificações percebidas pelos agentes funerários em seu fazer 

profissional; 



25 
 

f) Identificar estratégias de enfrentamento utilizadas pelos agentes funerários no 

contato constante com a morte e com a dor do outro. 
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3. Percurso metodológico 

 

“A natureza nós a esclarecemos, mas a 

vida humana, nós a compreendemos” 

(Dilthey) 

 

Em função da natureza do estudo, utilizamos a pesquisa qualitativa, cujas 

estratégias metodológicas facilitam a compreensão dos fenômenos humanos, 

especialmente nos aspectos que não podem ser medidos nem quantificados. Permite não 

só descrever o objeto, mas conhecê-lo. 

Minayo (1994, 2002) destaca que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes, o que corresponde ao espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos a operacionalização de variáveis. Defende seu alcance para a compreensão 

dos valores culturais e das representações de determinado grupo sobre temas 

específicos. 

Considerando o homem como ser único e singular, sua compreensão consistirá 

na apreensão de sua totalidade, entendendo o homem como melhor intérprete de si 

mesmo e o fazer científico, a partir de relação pesquisador-pesquisado se estabelece na 

procura dialética pela compreensão da questão que levou ao estranhamento, como diria 

Gadamer (2002). 

É fato que somos herdeiros do paradigma da modernidade, que limita a 

compreensão do ser, dos fenômenos humanos, quando baseado no racionalismo 
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proposto por Descartes, já que este defende o encontro com a verdade científica apenas 

mediante a razão e ao que pode ser quantificado em termos matemáticos. O pensar 

metafísico, cuja visão de homem é individual e racional se estabelece em todas as 

formas de relação deste homem, que passa a ser sujeito-objeto, desconsiderando a 

subjetividade e o sentido da existência humana. 

Segundo Gadamer (2002), a ciência cunhou a civilização ocidental em seu modo 

de ser peculiar e também em sua unicidade predominante, ou seja, no itinerário de busca 

pela verdade exclusiva ou excessivamente racional, o homem é considerado com um 

ente entre outros, sua subjetividade é expropriada e a intersubjetvidade também 

negligenciada. Essa perspectiva transcende a esfera da ciência, da construção do 

conhecimento, atingindo as relações humanas, que cada vez mais se tornam 

objetificadas, coisificadas. 

Para responder aos questionamentos deste projeto, adotei como referencial 

teórico-analítico a hermenêutica gadameriana, cuja visão de mundo/homem/ciência 

ancora-se na fenomenologia heideggeriana, em sua ontologia do ser, rompendo com a 

perspectiva filosófica essencialista do racionalismo cartesiano. 

Ambas apontam a linguagem como fonte de acesso à intersubjetividade e 

sustentam-se em pressupostos que advogam a superação da dicotomia sujeito-objeto 

(Silva, 2006), defendendo a relação dialética entre pesquisador e pesquisado na busca de 

desvelar e desocultar o que nos discursos os sujeitos falam de si. 

 

3.1. Compreendendo o quadro teórico interpretativo 

Para compreender o quadro teórico interpretativo, ou seja, a minha opção pela 

hermenêutica, é oportuno fazer uma breve exposição sobre o referencial filosófico que 
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embasa a visão de mundo/homem/ciência, a saber, a fenomenologia heideggeriana e sua 

ontologia do ser. 

A fenomenologia surge no século XX, com Husserl, como “um método que 

pretende explicitar as estruturas implícitas da experiência humana do real, revelando o 

sentido dessa experiência através de uma análise da consciência em relação ao real” 

(Marcondes, 2004, p. 257). 

Com Heidegger, a fenomenologia compromete-se com a temática da existência 

humana. Na busca do sentido do ser esquecido pela tradição científica, ele parte para a 

análise do homem, designando-o de ser-aí/Dasein. Ou seja, é um ser que possui a 

possibilidade de questionar, de interrogar sobre si. Ao mostrar o homem como um 

existente e não uma entidade fechada, Heidegger difere radicalmente do pensar 

metafísico. Enquanto ser-aí, o homem será sempre possibilidade, poder-ser, isso será 

seu tormento e seu privilégio (Corrêa & Vale, 2002). 

A relação homem-mundo se faz como processo. Logo, o ser-aí é sempre ser-no-

mundo, num contexto de vivência no mundo, e não apenas ao espaço físico e natural. O 

Dasein constitui o mundo como uma extensão dele mesmo na medida em que lida com 

os instrumentos em torno dele em seu dia-a-dia. “Estes instrumentos ou manuais se 

definem, porém, não como objetos meramente existentes enquanto dados empíricos, e 

sim num horizonte de significados determinados por um contexto e pelo uso” (Werle, 

2003). Portanto, o ser-aí, ao se constituir em suas relações, na coexistência, é sempre 

ser-com-o-outro, o que inclui a intersubjetividade e o caráter social da existência. 

Critelli (1996) explica que, para a fenomenologia, a questão do ser extrapola o 

âmbito conceitual, apresentando-se de modo genuíno no âmbito da existência, ou seja, o 

ser de tudo que há reside no estar sendo dos homens no mundo e não nas coisas nelas 

mesmas como concebe o pensar metafísico. Portanto, a fenomenologia heideggeriana 
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busca compreender o ser em relação, considerando as possibilidades de mudanças 

relacionadas à sua historicidade, como um ser é sempre projeto, logo está sempre 

inacabado. 

O homem, em seu cotidiano, mantém encoberto o seu ser, uma tendência 

provocada pela tradição. A fenomenologia heideggeriana trata do velamento e 

desvelamento do ser-aí, considerando que ambos fazem parte do mesmo fenômeno, e 

busca fazer ver as coisas mesmas a partir de si mesmo, o que é possível por meio da 

linguagem, a qual se apresenta como caminho para o alcance da possível compreensão. 

Ensina-nos Gadamer (2002): “O modo de ser de uma coisa só se expressa 

quando falamos sobre ela. O que entendemos por verdade – revelação, desocultação das 

coisas – tem, portanto, a própria temporalidade e historicidade” (p. 71). 

“A fenomenologia anseia desvelar aquilo que a partir de si mesmo sempre se 

oculta e se vela nos entes” (Silva, n.d.). Existir é, então, interpretar, interpretação esta 

que ocorre por meio do discurso e da linguagem. 

A fenomenologia é apontada por Holanda (2006) como uma abordagem 

descritiva, partindo da ideia de que se pode deixar o fenômeno falar por si, com o 

objetivo de alcançar o sentido da experiência, ou seja, o que a experiência significa para 

as pessoas que tiveram a experiência em questão. Concebe a relação entre objetividade e 

subjetividade na medida em que considera que o sujeito objetiva-se em sua ação, sendo 

a subjetividade seu produto. 

“A redescoberta fenomenológica do mundo da vida aliada à nova compreensão 

da linguagem levou a uma troca intensa de idéias entre a fenomenologia e a 

hermenêutica filosófica” (Jesus, Peixoto, & Cunha, 1998, p. 31). 



30 
 

Ayres (2004) pontua que a filosofia hermenêutica desenvolve-se a partir, 

especialmente, da filosofia de Heidegger, de uma reflexão metadiscursiva que funda a 

compreensão de realidades e obras humanas na sua linguisticidade. 

 

3.1.1. Sobre a hermenêutica 

O termo “hermenêutica” está relacionado, na filosofia grega, ao deus Hermes, 

mensageiro dos deuses, e surgiu com o objetivo de compreender as escrituras bíblicas. 

Tem, pois, sua origem relacionada ao âmbito teológico. Com o protestantismo prega-se 

a volta à pura palavra das escrituras, compreendida por si mesma, como forma de evitar 

a manutenção da dominação da igreja católica. 

O Iluminismo trouxe consigo a questão da racionalidade, a qual também se 

refletiu como princípio hermenêutico de aprender e esclarecer. Introduz-se o método 

histórico-crítico, por meio da figura de David Strauss, contra o qual surge o movimento 

hermenêutico com o objetivo de retomar o sentido das escrituras, o que foi pensado e 

expresso, adquire o sentido de “arte de compreensão”. 

Desde a mitologia grega, a hermenêutica traz consigo a ideia de tornar explícito 

o que está implícito, descobrir a mensagem e torná-la compreensível e tem na 

linguagem a ferramenta de acesso aos sentidos, considerados verdadeiros por quem os 

diz e/ou por quem os interpreta. 

A hermenêutica se opõe ao “mito do objetivismo”, ou seja, à crença em 

uma verdade objetiva, trazendo a perspectiva do interpretar, da produção 

de sentido e da impossibilidade de separar o sujeito do mundo 

objetivado. Desse modo, a hermenêutica quer fazer valer o fenômeno da 

compreensão diante da “pretensão de universalidade da metodologia 

científica”. (Hermann, 2003, p. 75) 
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Segundo Gadamer (2002), compreender 

Jamais é apenas um comportamento subjetivo frente ao objeto dado, esse 

movimento pertence ao ser daquilo que é compreendido. Destaca ainda, 

que “a compreensão se refere, ao mesmo tempo, ao que é comum, por 

comparação, e ao que é específico como contribuição peculiar de cada 

um”. (p. 65) 

Minayo (2002) aponta que a hermenêutica se funda na “compreensão” de 

“textos” e tem trazido valiosas contribuições nas pesquisas sociais ao estender-se à 

interpretação de discursos e ações. Esclarece, ainda, que o termo “texto” pode ser usado 

num sentido bastante amplo: biografia, narrativa, entrevista, documento, livro, artigo, 

dentre outros. No caso desta proposta será utilizado como discurso. 

Gadamer (2002) diz ainda que: “o discurso humano não transmite apenas a 

verdade, mas conhece também a aparência, o engano e a simulação” (p. 60). Portanto, a 

desocultação do ente ocorre com o desvelamento da proposição, por meio da fala, do 

discurso. Buscam-se formas de comunicação para o que não é objetivável, e a 

linguagem é uma delas. Ressalta, assim, a importância da interação entre pesquisador e 

pesquisado, de forma a se estabelecer uma relação dialógica, a fim de buscar a 

“verdade” do enunciado, o qual ultrapassa o âmbito lógico, considerando que não há um 

enunciado verdadeiro de forma absoluta. 

A relação dialética proposta pela investigação fenomenológica e hermenêutica 

não considera apenas o conteúdo do enunciado, como forma de apreender a verdade do 

sujeito, mas os pressupostos que ele não anuncia. A compreensão da pergunta a que o 

enunciado responde passa a ser imprescindível. Mesmo considerando que a pergunta é 

ela mesma uma resposta, o investigador tem uma postura ativa, cabendo a ele “ver as 

perguntas”, encontrar novas perguntas e novas respostas; ambas têm um caráter 
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hermenêutico, ambas são interpelação. “Todo enunciado tem seu horizonte de sentido 

no fato de ter surgido de uma situação de pergunta” (Gadamer, 2002, p. 67). 

Gadamer (2002) destaca: “Compreender o passado significa ouvi-lo no que ele 

tem a nos dizer como válido. O primado da pergunta em relação ao enunciado significa, 

para a hermenêutica, que toda pergunta que nós compreendemos, nós mesmos temos 

que fazê-la” (p. 70). Falamos então em fusão de horizontes, entre presente e passado, e 

entre pesquisador e pesquisado. 

Dessa forma, a hermenêutica propõe uma relação circular na busca da 

compreensão da “verdade” do sujeito, o qual ocorre do todo para a parte e cujas partes 

devem estar em concordância com o todo. Para isso, o pesquisador precisa estar atento 

aos seus conteúdos pré-concebidos. Para que estes não contaminem seu olhar, devem 

ser suspendidos fenomenologicamente e considerados no momento da análise do que 

lhe é apresentado, posto que, tanto para a fenomenologia quanto para hermenêutica, o 

pesquisador faz parte de processo de construção de conhecimento e não tem como não 

estar “presente” em sua análise – esta só precisa estar clara e consciente. 

A interpretação do significado é caracterizada pelo círculo hermenêutico, ou 

seja, o entendimento de um texto (no caso deste trabalho, dos discursos) acontece por 

meio de um processo, no qual o significado das partes separadas é determinado pelo 

significado global do texto, que por seu turno, pode alterar o significado das partes, e 

assim sucessivamente (Kvale, 1996). 

Silva (2006) destaca que, na tradição hermenêutica, essa circularidade não é 

vista como um círculo vicioso, mas muito mais como um círculo frutífero, uma espiral; 

o que implica na possibilidade de um aprofundamento e um entendimento do 

significado contínuo. 
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Para compreender precisa-se, antes de qualquer coisa, sentir-se interpelado, com 

isso estar aberto a olhar o outro entender-se com ele sobre sua verdade, o que só é 

possível quando se suspende os pré-conceitos e utiliza-se da pergunta, ou melhor, do 

“jogo” dialógico de pergunta-resposta (círculo hermenêutico), considerando a história-

efeitual, na qual tudo pode ser transitório e passageiro. Buscarei, à luz da hermenêutica, 

compreender os sentidos, os significados e as implicações para o agente funerário, ao 

lidar com a morte em seu cotidiano de trabalho. 

 

3.2. Estratégias operacionais da pesquisa 

3.2.1. Sujeitos pesquisados e lugar da pesquisa 

Os sujeitos investigados nesta pesquisa foram os agentes funerários de duas 

funerárias da cidade do Natal/RN, escolhidos a partir de uma variação quanto ao tempo 

de exercício profissional (mínimo de seis meses, até os mais antigos), totalizando nove, 

sendo cinco de uma funerária e quatro de outra. Os participantes poderiam ser de ambos 

os sexos e idades variadas, pois esses aspectos não são considerados relevantes para o 

objetivo em questão. A definição do número de participantes da pesquisa se deu de 

forma intencional, tomando como critério a disponibilidade das pessoas em participar. 

O interesse na variação do tempo de serviço teve por objetivo identificar 

possíveis alterações em torno do significado da vivência do agente funerário em sua 

relação com a morte ao longo do tempo do seu exercício profissional. A atenção às 

particularidades desses momentos distintos foi importante para a compreensão dos 

objetivos desta pesquisa. 

É importante destacar que, nos estudos qualitativos, a amostragem não obedece a 

critérios numéricos, mas à possibilidade de permitir aprofundamento e abrangência de 

compreensão de uma situação (Minayo, 2000). A generalização a que se aspira num 
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estudo desse tipo diz respeito a possibilidades de compreensão do fenômeno estudado. 

O principal, nesse tipo de investigação, é o aprofundamento da informação, e este 

ocorre menos na quantidade de pessoas entrevistadas e mais nas estratégias para se 

obter tais informações (Silva, 2006). No entanto, previ inicialmente um número mínimo 

de participantes que se mostrasse operacional para garantir variedade e possibilidade de 

entrevistas profundas. Assim, defini o mínimo de entrevistados (quatro para cada 

funerária). Aos entrevistados foi atribuído um nome fictício, a fim de preservar sua 

identidade, aos quais elegemos nomes de poetas, considerando a beleza de sua prática 

na busca de transformar o “feio” no “belo”, muitas vezes, amenizando as duras e frias 

faces da morte. 

A primeira funerária recebeu o nome fictício de Instantes, inspirado na poesia de 

Jorge Luís Borges: 

Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de 

cometer mais erros. 

Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. 

Seria mais tolo ainda do que tenho sido, na verdade bem poucas coisas 

levaria a sério. 

Seria menos higiênico. 

Correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, 

subiria mais montanhas, nadaria mais rios. 

Iria a mais lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete e menos lentilha, 

teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. 

Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada 

minuto da vida, claro que tive momentos de alegria. 

Mas se pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. 
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Porque, se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos, não percas o 

agora. 

Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma 

bolsa de água quente, um guarda-chuva e um pára-quedas. Se voltasse a 

viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria 

assim até o fim do outono. 

Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e 

brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. 

Mas já viram, tenho oitenta e cinco anos e sei que estou morrendo. 

Aos agentes funerários da funerária Instantes atribuímos os seguintes 

codinomes: Rubem Alves, Érico Veríssimo, Jorge Luís Borges, Carlos Drummond de 

Andrade e Mário de Andrade. 

A segunda funerária será aqui chamada de Ausência, inspirada na poesia de 

Carlos Drummond de Andrade: 

Por muito tempo achei que a ausência é falta 

E lastimava, ignorante, a falta. 

Hoje não a lastimo. 

Não há falta sem ausência. 

A ausência é um estar em mim. 

E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada em meus braços, 

Que rio e danço e invento exclamações alegres, 

Porque a ausência, essa ausência assimilada, 

Ninguém a rouba mais de mim. 
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Aos agentes funerários da funerária Ausência, atribuímos os seguintes nomes 

fictícios: Fernando Pessoa, Gabriel García Márquez, Graciliano Ramos e Guimarães 

Rosa. 

Abaixo, segue as tabelas com a caracterização dos entrevistados. Os agentes da 

Funerária Instantes são descritos na Tabela 1; e na Tabela 2 constam os aspectos 

referentes aos agentes da Funerária Ausência. 

Tabela 1 

Caracterização dos entrevistados da Funerária Instantes 

Dados 
Olavo  

Bilac 

Erico 

Veríssimo 

Jorge luís 

Borges 

Carlos 

Drummond 

de Andrade 

Mário de 

Andrade 

Sexo M M M M M 

Tempo de 

serviço (em 

anos) 

18 5 32 10 13 

Idade (em 

anos) 
36 24 51 58 36 

Escolaridade 

Ensino 

Fundamental 

completo 

Ensino 

Médio 

incompleto 

Ensino 

Fundamental 

completo 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Ensino 

Médio 

incompleto 

Religião Evangélico Católico Católico Católico Católico 

Estado civil Casado Casado Casado Casado Solteiro 

No de filhos 2 1 3 2 0 
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Tabela 2 

Caracterização dos entrevistados da Funerária Ausência 

Dados 
Fernando 

Pessoa 

Gabriel García 

Márquez 

Graciliano 

Ramos 

Guimarães 

Rosa 

Sexo M M M M 

Tempo de serviço 

(em anos) 
24 3 1 1 

Idade (em anos) 39 31 19 18 

Escolaridade 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Ensino Médio 

incompleto 

Ensino Médio 

incompleto 

Religião Católico Católico Católico Não tem 

Estado civil Solteiro Solteiro Solteiro Solteiro 

No de filhos 3 3 0 0 

 
a) Sobre as funerárias 

As agências funerárias oferecem serviços como: o cliente procurando na própria 

funerária e/ou a funerária oferecendo seu serviço aos clientes, com um agente funerário 

presente nos locais onde a morte ocorre – como nos hospitais públicos de urgência, no 

Instituto Médico e Científico de Polícia (ITEP) e, em alguns casos, até mesmo nos 

locais onde ocorrem acidentes automobilísticos. O termo papa-defunto surge destes 

profissionais que vão oferecer seus serviços ao cliente, nos próprios locais onde a morte 

acontece, oferecendo facilidades e possibilidades de produtos (caixões – urnas 

funerárias) e serviços (higienização, ornamentação, translado do corpo, dentre outros) 

para que a venda aconteça. Geralmente, não são funcionários da empresa funerária e 

seus ganhos estão condicionados às vendas. As funerárias submetidas à pesquisa não 

realizam o trabalho de “papa-defuntos”. 

Segundo informações colhidas do proprietário de uma das funerárias estudadas 

(Funerária Ausência), devido aos inúmeros desentendimentos que ocorriam nas portas 
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dos hospitais de urgência para que conseguissem clientes, as onze funerárias existentes 

na cidade do Natal-RN resolveram se reunir e fazer uma escala de plantão para o 

principal hospital de urgência do Rio Grande do Norte1. Esta escala divide os dias de 

atendimentos para cada funerária neste hospital. Das onze funerárias, apenas duas não 

participam desta escala, por escolha das mesmas, dentre essas, a Funerária Instantes, 

aqui estudada. 

A Funerária Instantes caracteriza-se por atender ao cliente apenas quando este a 

procura na própria funerária (atendimento no balcão), enquanto a segunda, Funerária 

Ausência, atende na própria funerária (atendimento no balcão) e participa da escala de 

plantão do hospital de urgência, mas não realiza o tradicional “papa-defunto” pois seu 

atendimento se restringe a essas duas possibilidades. 

Funerária Instantes. A funerária Instantes teve início nos anos 1970. Antes de 

seu surgimento, o proprietário trabalhava com seu pai em outra funerária, criada em 

1948. A família entrou para o ramo funerário inicialmente como “bico”, o pai tinha um 

comércio de cereais. Ao oferecerem a compra da funerária, o pai aceitou, mesmo contra 

a vontade da família, pois, na época, esse era considerado um negócio macabro. Com os 

lucros, foi-se percebendo que a funerária era um bom investimento e dedicou-se apenas 

a esse. Os filhos iniciavam trabalhando na oficina de caixão (na época, chamado de 

ataúde), condição imprescindível para as funerárias, devido à dificuldade em trazer 

caixões fabricados no sul do país – praticamente toda funerária tinha que ter sua fábrica 

de caixões para existir. Os preços, assim como hoje em dia, variavam de acordo com o 

tipo da madeira, o revestimento e os trabalhos feitos pelos artesãos; quanto mais 

trabalhados e o uso de madeira maciça tornava os caixões mais caros. 

                                                
1 Não há um órgão regulamentado que forneça esses dados. 
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Trabalhando com seu pai, inicialmente na fábrica de caixões, e posteriormente 

“pegando” os defuntos, vestia-os (antigamente o uso de mortalhas eram muito comuns), 

decorava-os com flores e entregava-os na casa do familiar, entrega essa realizada por 

um cabiceiro – pessoa que era paga para carregar mercadorias de todos os tipos, 

inclusive caixões. Não existiam carros funerários nem centros de velório e as pessoas 

eram veladas em casa. Nesse tempo, não era realizada higienização, muito menos 

tanatopraxia. 

Um dado interessante trazido pelo proprietário da Funerária Instantes é o fato de 

esta vender inicialmente os tecidos para a confecção das mortalhas, realizado pelos 

próprios familiares, posteriormente percebeu-se que se poderia vender a mortalha já 

pronta. Atualmente, vende-se não só mortalhas, mas conjuntos masculinos e femininos 

para vestir os defuntos. 

Na década de 1970, surge a oportunidade da compra de mais uma funerária, a 

Funerária Instantes, e o atual proprietário passa a administrá-la. Já naquele tempo, com 

uma visão empreendedora e, para se manter de pé, compravam as funerárias 

concorrentes e as fechavam. 

O proprietário da Funerária Instantes nunca saiu do ramo funerário e diz gostar, 

mas destaca: “não gosto de ficar mexendo com defunto, não”. Atualmente, além da 

funerária, disponibiliza plano funerário, floricultura, fábrica de urnas, cemitério recém-

inaugurado, e está em vias de inaugurar um centro de velório. Possui dez funcionários, 

sendo cinco agentes funerários, caracterizados na Tabela 1. A história se repete e seus 

filhos trabalham com ele, tendo começado também “fazendo” o serviço. 

Empresário há muitos anos no ramo, o proprietário diz já ter se chocado com 

alguns casos, mas tenta levar como um trabalho. Percebe a morte como uma coisa 
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pesada, já tendo vivido a perda de pessoas significativas na família, mas acredita que 

existe vida após a morte e que este lugar é bonito, cheio de paz e tranquilidade. 

Funerária Ausência. Esta funerária teve inicio a partir do avô do proprietário, 

que tinha uma produção de flores em uma cidade nordestina e distribuía para várias 

cidades, inclusive para Natal. Com as viagens contínuas, que se tornaram cansativas, 

seu filho, pai do atual proprietário, assumiu a linha de vendas em Natal. 

Neste período, década de 70, havia poucas floriculturas e funerárias (apenas 

duas) em Natal e as flores produzidas abasteciam esse mercado que aflorava. Em 1982, 

o pai do proprietário abriu sua própria floricultura. Em 1987, decidiu ampliar a loja, 

partindo para o ramo funerário, a qual tinha nome diferente do atual. Com o crescimento 

do negócio, decidiu morar em Natal. Os pais do proprietário assumiram a administração 

dos negócios e, em 1994, abriram outra floricultura, ampliando também para o serviço 

funerário em 1998 – funerária aqui estudada. O proprietário já estava à frente dos 

negócios da família, juntamente com seus pais. Em 2001, passando por uma crise, 

venderam a primeira loja e permaneceram com a segunda e atual, composta ainda por 

floricultura e funerária, localizada no mesmo local de sua origem. 

Pais e filhos continuam trabalhando juntos. Possuem plantio de flores em Natal e 

oferecem serviço de floricultura, atendendo a todo o seguimento do ramo de flores, 

desde buques à decoração de casamentos, passando por grinaldas mortuárias e flores em 

geral. Além desse negócio, a funerária disponibiliza as urnas mortuárias, o translado, a 

tanatopraxia e os velatórios. Os agentes funerários dessa organização foram 

caracterizados na Tabela 2. 
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3.2.2. Instrumentos de coleta de dados 

A coleta de dados com os agentes funerários foi realizada por meio de entrevista 

em profundidade com roteiro e a oficina em grupo com utilização de “cenas” projetivas. 

Ambas foram transcritas posteriormente, com o uso de gravação em áudio, a partir da 

permissão dos pesquisados, e seguiu rigorosamente a forma e o conteúdo trazidos pelos 

participantes. 

A utilização combinada de mais de um recurso metodológico, é defendida por 

Spink (1993, p. 156), quando coloca: “visa à compreensão em profundidade e a maior 

segurança na análise interpretativa”. 

Sobre a entrevista, como instrumento para coleta de dados, Minayo (1992) 

destaca: 

O que torna a entrevista um instrumento privilegiado de coleta de 

informação é a possibilidade da fala ser reveladora de condições 

estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma 

um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de transporte, através de um 

porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições 

históricas, sócio-econômicas e culturais específicas. (p. 185) 

Segundo Flick (citado por Freitas & Pereira, 2005), com este tipo de entrevista é 

mais provável que o participante expresse seus pontos de vista do que em uma 

entrevista padronizada, viabilizando que se possa trabalhar com um enfoque subjetivo, 

fornecendo uma base para a análise de dados considerados significantes. 

O momento da entrevista teve início com a explicitação dos objetivos e métodos 

da pesquisa, a solicitação de assinatura do TCLE e possíveis esclarecimentos que se 

fizeram necessários. 
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A oficina com o uso de “cenas” foi realizada nas próprias funerárias e consistiu 

em apenas um encontro. Foi escolhida como instrumento de coleta de dados com o 

objetivo de aprofundar os dados colhidos e acessar os conteúdos que se encontram 

racionalizados nos discursos, isto é, como forma de favorecer a projeção de desejos, 

medos, expectativas, bem como confrontar percepções, permitindo um melhor acesso à 

subjetividade dos entrevistados. 

Segundo Paiva (2005), o uso de “cenas são ferramentas para conscientização, 

ação, invenção e circulação de repertórios discursivos (e não discursivos) de grupos e 

indivíduos, que podem resultar em mobilização individual e social para promoção da 

saúde” (p. 3). Ao argumentar sobre sua utilização como recurso para pesquisa, a autora 

ressalta que a análise de narrativas dos participantes por meio da cena oferece “um 

testemunho da experiência nas próprias palavras do sujeito, neste caso, sob o calor do 

acontecimento, sem grandes elaborações racionais, a qual é altamente relevante para as 

abordagens de pesquisa qualitativa” (p. 5). 

No âmbito desta pesquisa, as oficinas com “cenas” foram usadas para identificar 

as dificuldades vivenciadas na prática do agente funerário e identificar estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelos agentes funerários no contato constante com a morte e 

com a dor do outro, confrontando os dados da entrevista com os da oficina no que diz 

respeito a tais questões. 

 

3.2.3. Tratamento e análise dos dados 

A abordagem hermenêutica centra-se na compreensão do discurso, procurando 

entender a multiplicidade dos significados, tentando clarear o que é confuso, escondido, 

fragmentado. No processo interpretativo, não se procuram identificar as intenções do 
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autor ou do sujeito, mas entender os sentidos da fala, propiciando o desenvolvimento do 

conhecimento subjetivo (Ricoeur, 1976). 

Kvale (1996) destaca que durante a análise das entrevistas é comum, 

primeiramente, ler uma entrevista toda, para obter um entendimento geral; voltar-se 

para certos termos e expressões especiais, tentando posteriormente desenvolver seus 

significados; em seguida, voltar-se para o entendimento global da entrevista, mais 

aprofundado das partes, e assim sucessivamente. 

Para o tratamento do material colhido à luz da hermenêutica, deve-se considerar: 

- A autonomia do texto (discurso): a interpretação deve estar conectada com o 

conteúdo do que é dito e tentar entender o que elas expressam sobre a vida 

do sujeito. 

- A interpretação de um texto (discurso) não é um fato pressuposto: o 

intérprete não pode fugir da tradição de entendimento no qual vive. “O que 

importa é estar ciente o tanto quanto possível das próprias presunções, e 

levá-las em conta na interpretação” (Kvale, 1996; Silva, 2006). 

- O reconhecimento de preconceitos é condição indispensável à compreensão: 

para compreender, não é necessário descartar suas próprias opiniões, mas 

estar aberto ao que pode ser diferente, à opinião do outro. 

- Toda interpretação envolve inovação e criatividade, e todo entendimento é 

um melhor entendimento. 

- O conhecimento sobre o tema estudado, a fim de que o entrevistador possa 

ser sensível às nuanças de significados expressados e aos contextos 

diferentes aos que eles possam se relacionar (Kvale, citado por Silva, 2006). 

Para a análise dos dados, adotei os seguintes passos: (a) leitura compreensiva, 

visando impregnação, visão de conjunto e apreensão das particularidades do material da 
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pesquisa; (b) identificação e recorte temático que emergem dos depoimentos; (c) 

identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas nos depoimentos; (d) 

busca de sentidos mais amplos (socioculturais), subjacentes às falas dos sujeitos da 

pesquisa; (e) diálogo entre as ideias problematizadas, informações provenientes de 

outros estudos acerca do assunto e o referencial teórico do estudo; e (f) elaboração de 

síntese interpretativa, procurando articular objetivo do estudo, base teórica adotada e 

dados empíricos. 

 

a) A construção das categorias temáticas 

Apresentamos neste momento uma síntese ilustrativa dos resultados obtidos no 

processo de construção das categorias (ou eixos) temáticas. Essas categorias foram 

compostas a partir dos achados de cada subtema (“a morte” e o “ser agente funerário”), 

obtidos por meio das entrevistas e utilização de “cenas” nas oficinas, cuja realização do 

processo de análise e interpretação das falas para o alcance desses resultados ocorreu 

mediante uma leitura hermenêutica, conforme já descrito. 

As Tabelas abaixo trazem esquematicamente o processo de construção das 

categorias temáticas (Tabela 3) e agrupamento das categorias temáticas por capítulos 

(Tabela 4), a fim de esclarecer as etapas do desenho analítico realizado. 
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Tabela 3 

Processo de construção das categorias temáticas 

Objetivos Questões do roteiro/ “cena” Categorias temáticas 

1. Identificar a 

concepção de morte 

para os agentes 

funerários 

O que é a morte para você? 

 

Como foi seu primeiro 

contato com a morte? 

 

Você já perdeu alguém 

importante para você? 

Quem? Há quanto tempo? Já 

trabalhava como agente 

funerário?  

 

Como você lida com a 

morte em sua vida pessoal? 

Concepções sobre a morte 

 

Morte na vida pessoal e 

profissional  

2. Compreender o 

significado do “ser 

agente funerário” 

O que é “ser agente 

funerário” para você? 

 

O que o levou a trabalhar 

como agente funerário? 

 

O que é necessário para “ser 

agente funerário”? 

 

Quais as expectativas que 

você tinha em relação a esse 

trabalho? 

 

Você acha que sua profissão 

interfere em sua vida 

pessoal? Como?  

Significados sobre ser agente 

funerário 

 

A escolha 

 

O olhar do outro 
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O que você acha que as 

pessoas pensam da sua 

profissão, do seu trabalho? 

 

O que você aprendeu com 

sua profissão? 

 

Mudou alguma coisa em sua 

vida depois que você se 

tornou agente funerário? 

 

Se pudesse escolher, 

continuaria trabalhando 

como agente funerário? Por 

quê? 

 

Relate um momento 

marcante em sua profissão. 

3. Investigar o 

significado atribuído ao 

corpo morto 

Evocação de palavras: 

Escreva as primeiras 

palavras que vêm à sua 

cabeça quando eu digo a 

palavra corpo. Escolha uma 

palavra ou expressão dentre 

as que você citou e que 

considera mais importante. 

Justifique sua escolha. 

 

Como é lidar com o corpo 

morto?  

Concepções sobre corpo 

morto 

 

Nojo 

 

Naturalização 

4. Identificar 

dificuldades vivenciadas 

O que mais te toca 

emocionalmente no trabalho 

Re-humanização do corpo 

morto 
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na prática do agente 

funerário 

de agente funerário? Como 

você reage? 

 

O que é mais difícil para 

você na execução do seu 

trabalho? 

 

Quais os sentimentos que 

surgem? 

 

Dê um exemplo de uma 

situação difícil. 

 

Cena 1 

Você é o agente funerário e 

vivencia um dia de trabalho 

com dificuldades, busca 

soluções, mas mesmo assim 

você não se sai bem desse 

dia de trabalho. 

 

A própria dor 

 

A dor dos familiares 

5. Identificar estratégias 

de enfrentamento 

utilizadas pelos agentes 

funerários no contato 

constante com a morte 

Como você reage? 

 

O que faz para ficar bem? 

Conversa com alguém? 

Quais os sentimentos que 

aparecem?  

 

O que precisa (que coisas 

são necessárias) para que 

sua profissão seja melhor 

realizada? 

 

Cena 1 

Cuidado com o cuidador 
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Você é o agente funerário e 

vivencia um dia de trabalho 

com dificuldades, busca 

soluções, mas mesmo assim 

você não se sai bem desse 

dia de trabalho. 

 

Cena 2 

Você é o agente funerário e 

vivencia um dia de trabalho 

com dificuldades e apesar da 

dificuldade você consegue/ 

e pode se sair bem desse dia 

de trabalho. 

6. Identificar 

gratificações percebidas 

pelo agente funerário 

em seu fazer 

profissional 

O que é mais gratificante na 

sua profissão? 

 

O que você aprendeu com 

sua profissão? 

 

Mudou alguma coisa em sua 

vida depois que você se 

tornou agente funerário? 

 

Relate um momento 

marcante em sua profissão. 

Cuidado 
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Tabela 4 
Agrupamento das categorias temáticas por capítulos 

Objetivos 
Questões do roteiro/ 

“cena” 
Categorias temáticas Capítulos 

1. Identificar a 

concepção de 

morte para os 

agentes 

funerários 

O que é a morte 

para você? 

 

Como foi seu 

primeiro contato 

com a morte? 

 

Você já perdeu 

alguém importante 

para você? Quem? 

Há quanto tempo? 

Já trabalhava como 

agente funerário?  

 

Como você lida 

com a morte em sua 

vida pessoal? 

Concepções sobre a 

morte 

 

Morte na vida 

pessoal e profissional  

Capitulo 4 

Morte: uma 

conhecida des-

conhecida 

2. Compreender 

o significado do 

“ser agente 

funerário” 

O que é “ser agente 

funerário” para 

você? 

 

O que o levou a 

trabalhar como 

agente funerário? 

 

O que é necessário 

para “ser agente 

funerário”? 

 

Significados sobre 

ser agente funerário 

 

A escolha 

 

O olhar do outro 

Capítulo 5 
Agente funerário e a 
morte como ofício 
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Quais as 

expectativas que 

você tinha em 

relação a esse 

trabalho? 

 

Você acha que sua 

profissão interfere 

em sua vida 

pessoal? Como?  

 

O que você acha 

que as pessoas 

pensam da sua 

profissão, do seu 

trabalho? 

 

O que você 

aprendeu com sua 

profissão? 

 

Mudou alguma 

coisa em sua vida 

depois que você se 

tornou agente 

funerário? 

 

Se pudesse escolher, 

continuaria 

trabalhando como 

agente funerário? 

Por quê? 
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Relate um momento 

marcante em sua 

profissão. 

3. Investigar o 

significado 

atribuído ao 

corpo morto 

Evocação de 

palavras: Escreva as 

primeiras palavras 

que vêm à sua 

cabeça quando eu 

digo a palavra 

corpo. Escolha uma 

palavra ou 

expressão dentre as 

que você citou e que 

considera mais 

importante. 

Justifique sua 

escolha. 

 

Como é lidar com o 

corpo morto?  

Concepções sobre 

corpo morto 

 

Nojo 

 

Naturalização 

Capítulo 6 
O agente funerário, o 
corpo morto e o 
cuidado 

4. Identificar 

dificuldades 

vivenciadas na 

prática do agente 

funerário 

O que mais te toca 

emocionalmente no 

trabalho de agente 

funerário? Como 

você reage? 

 

O que é mais difícil 

para você na 

execução do seu 

trabalho? 

 

Quais os 

sentimentos que 

Re-humanização do 

corpo morto 

 

A própria dor 

 

A dor dos familiares 
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surgem? 

 

Dê um exemplo de 

uma situação difícil. 

 

Cena 1 

Você é o agente 

funerário e vivencia 

um dia de trabalho 

com dificuldades, 

busca soluções, mas 

mesmo assim você 

não se sai bem 

desse dia de 

trabalho. 

5. Identificar 

estratégias de 

enfrentamento 

utilizadas pelos 

agentes 

funerários no 

contato constante 

com a morte 

Como você reage? 

 

O que faz para ficar 

bem? Conversa com 

alguém? Quais os 

sentimentos que 

aparecem?  

 

O que precisa (que 

coisas são 

necessárias) para 

que sua profissão 

seja melhor 

realizada? 

 

Cena 1 

Você é o agente 

funerário e vivencia 

Cuidado com o 

cuidador 
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um dia de trabalho 

com dificuldades, 

busca soluções, mas 

mesmo assim você 

não se sai bem 

desse dia de 

trabalho. 

 

Cena 2 

Você é o agente 

funerário e vivencia 

um dia de trabalho 

com dificuldades e 

apesar da 

dificuldade você 

consegue/ e pode se 

sair bem desse dia 

de trabalho. 

6. Identificar 

gratificações 

percebidas pelo 

agente funerário 

em seu fazer 

profissional 

O que é mais 

gratificante na sua 

profissão? 

 

O que você 

aprendeu com sua 

profissão? 

 

Mudou alguma 

coisa em sua vida 

depois que você se 

tornou agente 

funerário? 

 

Relate um momento 

Cuidado  
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marcante em sua 

profissão. 

 

3.2.4. Sobre o campo 

a) O estudo-piloto da pesquisa 

Os instrumentos propostos nesta pesquisa, a entrevista com roteiro (Apêndice A) 

e a oficina, com uso de “cenas” (Apêndice B) foram submetidos a um trabalho piloto de 

coleta de dados ou pré-teste com a finalidade de testar sua adequação. 

Nas pesquisas qualitativas, o instrumento de coleta de dados denominado 

“roteiro de entrevista” deve sofrer modificações sucessivas, em decorrência da 

aplicação de pré-testes, ou seja, de entrevistas preliminares. Muitas vezes, nessas 

entrevistas, o pesquisador percebe que o roteiro proposto está inadequado, retirando 

alguns itens do mesmo e/ou acrescentando outros (Nogueira-Martins, 2004). 

O estudo-piloto foi executado em umas das funerárias que compõe o campo 

propriamente dito. Realizei o primeiro contato para este projeto para explicitação dos 

objetivos da pesquisa e possibilidade de realização da mesma, o que foi prontamente 

disponibilizado. Realizei um levantamento do número de agentes funerários, sexo, 

idade, grau de instrução, estado civil e tempo de serviço, assim distribuídos: 

- Número de Agentes Funerários: cinco 

- Sexo: todos do sexo masculino 

- Estado Civil: 4 casados e 1 solteiro 

- Filhos: 4 com filhos e 1 sem filhos (filho faleceu) 

- Grau de Instrução: todos alfabetizados 

- Idades e tempo de serviço: 

• 36 anos – 18 anos nessa função 
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• 24 anos – 5 anos (este agente é filho do caracterizado na sequência, 

com 51 anos) 

• 51 anos – 32 anos nessa função 

• 58 anos – 10 anos nessa função 

• 36 anos – 13 anos nessa função 

Em sua primeira etapa (entrevista com roteiro), o estudo-piloto foi realizado com 

dois agentes funerários, previamente consultados a respeito do interesse em participar 

da presente pesquisa, os quais se mostraram interessados, sem objeção. As entrevistas 

foram realizadas na própria funerária, em horário conveniente para ambos, sendo um 

deles no turno da noite. A segunda etapa do piloto, a oficina com “cenas”, também foi 

realizada na própria funerária, com os dois agentes, no turno da noite. Após a análise 

preliminar das entrevistas e oficinas, realizei pequenos ajustes nos instrumentos a fim de 

aperfeiçoá-los e consolidá-los para a realização do campo propriamente dito. 

 

b) O campo propriamente dito 

Os dados foram coletados nos meses de abril a julho de 2010, nas próprias 

funerárias em que trabalham os agentes funerários, em uma sala reservada, para 

preservar o sigilo. A coleta ocorreu em horários disponibilizados pelos participantes, 

após agendamentos prévios, o que aconteceu nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

Considerou-se a rotina de trabalho e a disponibilidade dos pesquisados, aos quais foi 

facultada a participação e a continuidade na pesquisa. 

A primeira organização consultada foi a Funerária Instantes, que prontamente se 

disponibilizou a participar da pesquisa. Os funcionários foram informados sobre a 
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pesquisa, seus objetivos e a forma de coleta de dados e todos aceitaram participar. O 

mesmo aconteceu com a Funerária Ausência. 

Inicialmente, realizei as entrevistas. Tive muita dificuldade para encontrar um 

horário em que os agentes funerários não estivessem em serviço, motivo pelo qual 

algumas entrevistas foram realizadas no turno da noite, em uma única sessão. O mesmo 

aconteceu com as oficinas com uso de cenas, cuja dificuldade se intensificou, pela 

necessidade de mais de um participante no local. 

A Funerária Instantes foi escolhida por ser uma empresa reconhecida no 

mercado funerário, a segunda no ramo na cidade do Natal. O proprietário forneceu uma 

lista com nomes de funerárias (levantamento realizado pelo mesmo). Confirmou-se não 

existir órgão responsável por essa caracterização, a partir do contato com o 

Subsecretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, de Natal 

(SEMURB), que disse haver apenas um cadastro unificado na Secretaria Municipal de 

Tributação, para fins de fiscalização de impostos. Não consegui acesso a esses dados 

devido à burocracia e pouco interesse demonstrado pelos responsáveis. 

A Funerária Ausência foi indicada pela Funerária Instantes, segundo o critério 

de não fazer “papa-defunto”, mas apenas escala no hospital de urgência do estado. 

Realizei o primeiro contato com os proprietários, que prontamente se 

disponibilizaram à participação nesta pesquisa. Em seguida, eles consultaram seus 

funcionários sobre o interesse em participar e, novamente, todos se dispuseram. 

Telefonei para saber a disponibilidade dos entrevistados. Devido à especificidade da 

prática desses profissionais, que não têm hora para serem chamados a trabalhar, por 

muitas vezes os agentes funerários estavam de serviço e a entrevista não pôde ser 

realizada, fato que, saliento, ocasionou o atraso para a data prevista para o término da 

coleta de dados. Assim, quando os agentes estavam sem serviço, tentava-se realizar a 
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entrevista, caso contrário aguardava o momento oportuno, pois não havia como se 

programar a coleta de um dia para o outro. 

O mesmo aconteceu com as oficinas, que foram realizadas no turno da noite. No 

caso da Funerária Instantes, como eram cinco funcionários, foi realizado uma oficina 

com dois e outra com três agentes. Na Funerária Ausência, os quatro funcionários 

participaram em dupla, em duas oficinas distintas. Importante reforçar que os agentes 

funerários trabalham em escala de plantão, não sendo possível um momento em que 

estivessem todos juntos. 

As entrevistas foram individuais e duraram em média sessenta minutos. Já as 

oficinas, realizadas em grupo, foram mais curtas, cerca de quarenta minutos. Ambas 

foram gravadas, em áudio, após concordância dos entrevistados. 

 

3.2.5. Análise de riscos, benefícios e medidas de proteção 

A operacionalização metodológica da pesquisa transcorreu sem intercorrências e 

não desencadeou processos de ordem emocional, cujo risco foi considerado e, para 

tanto, cuidadosamente disponibilizado acolhimento inicial por esta pesquisadora, a qual 

também é psicóloga clinica, bem como foi garantido, caso necessário, um posterior 

encaminhamento ao atendimento psicológico dos postos de saúde, da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Os benefícios encontram-se relacionados à “escuta” disponibilizada de forma 

acolhedora e cuidadosa, o que por si só já é considerado um benefício, na medida em 

que possibilita o contato do sujeito com sua subjetividade. 
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3.2.6. Aspectos éticos 

Para a realização desta pesquisa foram tomadas as precauções necessárias para 

garantir e respeitar os direitos e a liberdade de todos os entrevistados. Após explanação 

sobre os objetivos e as justificativas da pesquisa, assegurou-se aos participantes a 

possibilidade de tomar a decisão de participar, livre e conscientemente, e a desistir da 

colaboração com a pesquisa, em qualquer momento. Todos os procedimentos foram 

realizados após consentimento formal dos participantes, por meio de um TCLE. 

Consentimento Livre e Esclarecido é uma decisão voluntária, realizada por 

pessoa autônoma e capaz, após um processo informativo e deliberativo, visando à 

aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo da natureza do 

mesmo, das suas consequências e dos seus riscos (Estigara, 2006). 

Aos que decidiram participar da pesquisa foi garantido o sigilo quanto à sua 

identidade e a privacidade na coleta das informações. Para tanto, foram seguidas as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, do 

Conselho Nacional de Saúde (Brasil/MS/CNS, 1997) em todos os seus aspectos e foi 

garantido, incondicionalmente, a publicação dos resultados e o uso para a finalidade de 

pesquisa. 

É oportuno registrar que os donos das funerárias assinaram uma autorização para 

a realização da pesquisa, e tiveram acesso ao texto escrito sobre a caracterização das 

funerárias, cuja publicação, também foi autorizada.  

A pesquisa foi submetida à Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa da UFRN, de acordo com as diretrizes da Resolução 196/96, e 

complementares, do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi aprovada, sob 

protocolo CEP/HUOL 398/09. 
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4. Morte: uma conhecida des-conhecida 

 

“A vida é como uma vela: para iluminar 

precisa queimar” (Rubem Alves, O 

melhor de Rubem Alves). 

 

Mas o que é a morte? De onde vêm as representações e as atitudes diante dela? 

Grande mistério que inquietou e inquieta a muitos, baseada em concepções que 

acompanham o processo civilizador, parte da história universal e pessoal de todos nós. 

Ao iniciar o diálogo com os agentes funerários, realizei um passeio pela 

concepção de morte ao longo do tempo, abordando as mudanças ocorridas até os dias 

atuais. Em seguida, relacionei tais acontecimentos com as narrativas dos entrevistados, 

abordando suas concepções sobre a morte, uma conhecida de seu ofício, suas 

concepções sobre a morte em seu cotidiano de trabalho, e as consequências desse 

encontro pessoal e profissional com a morte. Encontro este, como diria Nietzsche, 

demasiadamente humano. 

Humanos, e apenas humanos, todos nós somos diante do grande poder da morte, 

que tantas vezes chega sem avisar e arranca-nos quem amamos, deixando um vazio que 

não se preenche, que insiste em nos dizer sobre nossa finitude, sobre o que nos espera. 

Angústia existencial, consciência de que vamos morrer, que temos um tempo 

para viver. Mas o que pensam aqueles que estão cotidianamente se deparando com o 

olhar para a morte? Aquela que pode parecer “normal”, “natural”, apenas uma 

“passagem”, aquela que pode ser vivenciada no escancarar de um corpo em pedaços, na 
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presença do mau cheiro dos corpos apodrecendo, no olhar de dor dos que ficam. Vou 

trazer um pouco sobre isso, ao dialogar com histórias que se confundem, identificações 

que acontecem, deveres, obrigações, concepções, olhares, sentimentos, morte e vida. 

 

4.1. As concepções sobre a morte 

A concepção de morte sofreu mudanças ao longo do tempo. Passou de um 

acontecimento social e “esperado”, com a participação dos que tinham relação com o 

moribundo, para um acontecimento solitário e silencioso, transferido para os domínios 

da medicina e do hospital (Ariès, 2003; Elias, 2001; Maranhão, 2008; Reis, 1991). 

Último estágio do desenvolvimento humano, que desperta sofrimento aos que 

ficam, mesmo nos tempos em que se falava sobre a morte, em que se participava do 

processo de morrer. A morte era um mistério que poucos ousavam questionar ou mesmo 

“não aceitar”, pelo receio da ira divina, ou até para, assim, ajudar na salvação da alma – 

visto que a Igreja Católica, com seu extenso domínio, calava as revoltas diante de tal 

acontecimento. 

Passeando pela história das atitudes do homem diante da morte, Ariès (2003) 

destaca como “morte domada” aquela da época medieval, na qual o homem é advertido, 

sabe que vai morrer por meio de avisos, signos naturais ou por uma convicção interna. 

Morria-se em guerras ou de doenças e as mortes súbitas eram consideradas tão terríveis 

que nem sequer eram mencionadas, pois não se permitiam as despedidas. A morte era 

recebida de forma simples, de um modo geral, deitado, jacente, o que era representado 

pelas estátuas do século XII. O moribundo realizava um cerimonial com os seguintes 

atos: lamento da vida, perdão dos companheiros que rodeiam seu leito de morte e por 

último a absolvição sacramental. A morte era uma cerimônia pública e organizada, na 

qual participavam parentes, amigos, vizinhos e até as crianças, o que foi representado 
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em pinturas da época. A morte era familiar e próxima, daí chamada de “morte domada” 

aceita de forma simples e sem emoções excessivas, o que não significa dizer que não 

havia dor pela partida da pessoa amada, mas, apenas, que a morte era mais abertamente 

falada e vivenciada. Havia uma preparação calma e antecipada. Entretanto, mesmo com 

essa familiaridade, havia um temor à proximidade dos mortos, o que fazia com que os 

mortos fossem sepultados fora das cidades e só com o Cristianismo passaram a ser 

sepultados em igrejas, perto dos santos, como forma de proteção. 

Kovács (1992) explica: 

Muitas das práticas rituais tinham como objetivo separar os vivos dos 

mortos, facilitar o percurso dos mortos até os céus e evitar a 

contaminação por eles, tanto física, ligada à decomposição dos corpos, 

quanto psíquica, através da visita dos mortos, como fantasmas, espíritos, 

almas penadas. (p. 32) 

Os cultos funerários visavam impedir que os mortos voltassem para incomodar 

os vivos. Percebem-se, já nessa época, rituais funerários, com uma finalidade bem 

delimitada e coerente com as crenças vigentes. 

Elias (2001) chama atenção para o fato de que a concepção da morte dessa época 

não estava ligada à aceitação, mas a maior participação familiar e social, o que podia 

contribuir para um conforto aos que estavam morrendo. Nascer e morrer eram eventos 

sociais. A morte era também um evento temido, que trazia dor e sofrimento. Porém, o 

isolamento no processo de morrer está mais presente nas sociedades mais avançadas, 

como resultado do avanço da medicina e das tecnologias. Afirma o referido autor: “Em 

comparação com o presente, a morte naquela época era, para jovens e velhos, menos 

oculta, mais presente, mais familiar. Isso não quer dizer que fosse mais pacífica” (Elias, 

2001, p. 21). 
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Morreu-se assim durante séculos ou milênios. Com a morte, o homem se 

sujeitava a uma das grandes leis da espécie e não cogitava em evitá-la, nem em exaltá-

la. Simplesmente a “aceitava”, apenas com a solenidade necessária para marcar a 

importância das grandes etapas que cada vida deveria sempre transpor (Ariès, 2003). 

Durante a Idade Média, a partir dos séculos XI e XII, essa concepção passa a ser 

modificada, sendo atribuído um caráter mais dramático e pessoal. As pessoas passam a 

ser julgadas segundo as ações de sua vida, as boas e as más, isto é, as almas passam a 

ser avaliadas para alcançar a salvação. 

O moribundo jaz em seu leito seguindo ainda os ritos descritos na fase anterior, 

mas acrescenta-se a disputa entre o “bem” e o “mal” por sua posse. Sua atitude diante 

de suas falhas é avaliada por si mesmo em seu último momento, se cede às tentações, 

substitui o juízo final. A morte relaciona-se, então, à biografia individual e carrega certa 

dramaticidade, não existente anteriormente. O homem passa a ter medo com o que vem 

após a morte e com a possibilidade de condenação e castigo. Para garantir a salvação, 

estabelece ritos de absolvição, por meio de doações, missas, testamentos, etc. 

Pontua Ariès (2003): 

Sob a ação da Reforma católica, os autores espirituais lutarão contra a 

crença popular segundo a qual não era necessário esforça-se 

excessivamente em viver virtuosamente porque uma boa morte resgatava 

todos os erros. Entretanto, não se deixou de reconhecer uma importância 

moral na conduta do moribundo e nas circunstâncias de sua morte. Foi 

preciso esperar pelo século XX para que esta crença enraizada fosse 

recalcada, ao menos nas sociedades industriais. (p. 54) 

O século XVIII, por sua vez, traz consigo uma mudança na concepção da morte, 

com caráter de dramatização e exaltação. A morte passa a ser desejada; é a chamada 
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morte romântica. A morte do outro é, então, sentida e vivida com mais “saudade” e 

novos rituais são estabelecidos, assim como uma maior exaltação aos mortos, por meio 

do culto aos túmulos e cemitérios. As expressões diante da morte passam a ser mais 

intensas, em decorrência de uma maior intolerância diante da separação de ente querido, 

a qual não é vivenciada apenas diante da morte anunciada, mas também diante da 

simples ideia da mesma. A morte adquire traços do Romantismo: a complacência diante 

da morte, além de mudanças na relação de quem está morrendo com sua família, 

acompanharam as transformações da família, pautadas no sentimento e na afeição. 

Os rituais se fazem cada vez mais necessários e o luto se estabelece com dupla 

finalidade: possibilitar à família do morto a expressão de suas emoções durante certo 

período de tempo e defender os sobreviventes contra os excessos da dor, por meio das 

visitas sociais de pesar e pela delimitação por esse período de tempo estipulado. 

Nos dias de hoje, a morte interdita é aquela que elimina a morte da superfície 

aparente, silencia a dor da perda, evitando-se expressões intensas de luto. Atribui-se o 

cuidado aos rituais de despedida, como velório e enterro, a terceiros, que passaram a 

comercializar esta atividade. Além de a morte precisar ser rapidamente retirada do olhar 

dos que a vivencia, isto é, fala-se quase nada sobre a morte, mas questionam-se cada vez 

mais suas formas. 

A morte é um acontecimento tinto de ambigüidade: natural, 

transclassicista, como o nascimento, a sexualidade, a fome, a sede, ou o 

riso; social como qualquer episódio da práxis humana, mas também 

cultural, visto e vivido sob uma aparência que deve servir para explicá-lo 

e justificá-lo. (Ziegler, 1977, p. 135) 

A sociedade capitalista mercantil traz consigo as desigualdades diante da morte, 

e suas representações e imagens estão relacionadas a questões sociais referentes a idade, 
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classe, região, cultura, crenças. Dessa forma, não se estabelece uma consciência 

igualitária da morte. As diferenças sociais são claramente percebidas e representadas na 

vivência da morte. 

Partindo desse percurso histórico e do cenário atual, quando me debrucei sobre a 

concepção de morte dos agentes funerários nesta pesquisa, observei que, mesmo em 

contato constante com a morte, em suas mais variadas formas, conceituam-na de forma 

mais racional e distante, como algo “normal”, “natural”, “estágio da vida”, uma 

“certeza”, “passagem”, “fim”, corroborando o que prega a sociedade em que vivemos, o 

não entrar em contato com a morte e os sentimentos que esta pode causar. 

Vejamos algumas falas ilustrativas: “Morte pra mim é... é uma passagem, é (...) 

fatalidade mesmo (...) a morte só quer uma desculpa” (Olavo Bilac); “A morte é um 

estágio da vida, né? (...) Porque, lá, a gente não vai ter preocupação com nada, eu acho; 

eu acho também que deve ter vida após a morte” (Érico Veríssimo); “O fim, né? O fim 

de tudo, do bom, do ruim; da morte não tem esse que escape” (Gabriel García 

Márquez). 

Observa-se a ideia de certeza, fim, fatalidade, apontada pelos entrevistados como 

aspectos de um acontecimento “normal” e naturalizado, ausente de sentimentos e 

emoções. Esses aspectos também foram observados por Silva (2006), em pesquisa 

realizada com estudantes de medicina. Nessa, as concepções surgidas evitam a presença 

de sentimentos, da subjetividade quando se referem à morte, tão somente. Quando falam 

sobre o papel do médico diante da morte, eles trazem a necessidade de uma atitude 

humana convivente com a técnica. Reivindicam, portanto, lugar para as emoções; 

embora não saibam como fazê-lo (Silva, 2006). A pesquisadora argumenta que os 

estudantes acreditam que precisam ser coerentes com a imagem do médico, que teriam 

que lidar bem com a morte, o que significaria falar de forma racional sobre o tema e não 
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expressar sentimentos. Apesar de tal esforço, o estudo da autora demonstrou as 

dificuldades vivenciadas pelos estudantes diante da morte de seus pacientes. A autora 

resume as concepções dos estudantes sobre a morte: “demonstram a negação da morte e 

a representação científica da morte, sua naturalização” (p. 88). No entanto, quando esses 

mesmos estudantes entram em contato com o paciente, alguns compreendem que lidar 

bem com a morte significa aprender a lidar com os sentimentos que a envolve, os dos 

pacientes e os deles. Elementos importantes para uma atitude diante da morte que vai na 

contra-mão do processo de negação da morte da modernidade. 

Assim como os estudantes de medicina, os agentes funerários também têm uma 

função a cumprir, que não inclui expressão de sentimentos. Cobra-se a eles saber lidar 

com seu objeto de trabalho, a morte, caso contrário não se está apto a continuar na 

função. Não há “tempo” para sentir, o mercado é competitivo e baseado em números. 

Entretanto, falar da morte como algo natural parece fácil e possível quando não se inclui 

a vida pessoal, quando se esta do outro lado. Todos os entrevistados desta pesquisa 

tiveram perdas significativas e referiram sofrimento diante delas, o que demonstra que a 

morte precisa ser racionalizada para poder ser um objeto de trabalho possível, e que a 

permissão para trazerem os seus sentimentos em relação à morte, em parte, é 

possibilitada quando falam da morte na vida pessoal. 

De fato, nem sempre tivemos a presença forte da negação social da morte. A 

Revolução Industrial, a crescente urbanização e o avanço da medicina foram grandes 

responsáveis por muitas mudanças de conceitos e atitudes diante da morte. Tínhamos, 

na época medieval, um acontecimento natural e esperado, em que o moribundo 

participava de seu processo de morte e era acompanhado por seus parentes, inclusive as 

crianças, e amigos, quando possível; passando no século XI e XII a ter um caráter mais 

dramático, com maiores expressões de emoção, e chegando ao século XVIII a uma 
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morte com um caráter mais romântico e exaltado. Entretanto, até então, a morte ainda se 

configurava um evento social e participativo, até mesmo pelo moribundo, o que não se 

faz mais presente nos dias atuais. 

De acordo com Elias (2001), “Pode-se dizer que antes do século XX, ou talvez 

do XIX, a maioria das pessoas morriam na presença de outras apenas porque estavam 

menos acostumadas a viver e estar sós. Não havia muitos cômodos onde uma pessoa 

pudesse fica só” (p. 87). 

O século XX traz a morte escondida e afastada do convívio social e familiar, a 

solidão configura o processo de morrer e o hospital passa a ser o local da morte. Há uma 

necessidade de que a morte passe despercebida, que não mais anuncie sua chegada, sua 

presença, uma grande “mentira” se estabelece: a morte não existe. A morte passa a ser 

“um fenômeno técnico causado pela parada dos cuidados, ou seja, de maneira mais ou 

menos declarada, por decisão do médico e da equipe hospitalar” (Ariès, 2003). O 

médico e a equipe são os “donos” da morte, que passa a ser fragmentada em pequenas 

mortes. Essa caracterização da equipe médica é atribuída não só pela sociedade como 

por ela própria. Na sequência, tem-se o corpo morto tutelado pelos agentes funerários. 

Tudo isso só é possível em um contexto no qual as mudanças sociais, culturais e 

econômicas observam a morte como fracasso, derrota, um acontecimento que deve ser 

ocultado. 

Elias (2001) traz a questão da dificuldade de expressar-se diante da morte: 

O crescente tabu da civilização em relação à expressão de sentimentos 

espontâneos e fortes trava suas línguas e mãos. E os viventes podem, de 

maneira semiconsciente, sentir que a morte é contagiosa e ameaçadora; 

afastam-se involuntariamente dos moribundos. Mas, para os íntimos que 
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se vão, um gesto de afeição é talvez a maior ajuda, ao lado do alívio da 

dor física, que os que ficam podem proporcionar. (p. 37) 

A censura imposta pela sociedade vai se tornando maior e mais rígida, no que se 

refere à fala, ao pensamento e a escrita, principalmente em relação aos temas tabus, 

como a morte. Percebe-se, assim, certo embaraço, o que bloqueia as palavras e por 

vezes, as expressões e comportamentos, interpretado por muitos como frieza e 

indiferença. Parece que a sociedade passou a exigir, ou as pessoas passaram a se 

preocupar em fornecer respostas “certas”, adequadas e não estereotipadas às 

necessidades decorrentes do processo de morrer e da morte, como destaca o 

entrevistado Jorge Luís Borges: “A morte é uma coisa que a pessoa tem que ter 

consciência, que tem que ter como certo, né? Não sabe o dia nem a hora, mas (...) é uma 

certeza”. 

Mário de Andrade reforça: 

A morte, pra mim, é normal, tá entendendo? Pra mim, é normal, porque a 

gente já vive nesse ramo, já tá acostumado. A gente vê o sofrimento das 

famílias, né? E a gente vai, chega a uma conclusão que é: a realidade da 

vida é essa, né? Não tem pra onde correr, né? Um dia tem que morrer, 

né? É, é uma realidade. Não tem mistério nenhum não. 

Silva (2006) esclarece: 

A grande dádiva de evitar a reflexão sobre a finitude, a dádiva da sua 

negação é permitir que ela instaure o interdito definitivo sobre a morte. 

Evita-se falar nela, defendendo-se que é possível lidar com ela com 

naturalidade, sem nos expormos à reflexão sobre os sentimentos por ela 

despertados e seguimos todos, médicos e não-médicos, entre o 
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sofrimento e a tentativa de naturalização, evitando falar na morte, 

evitando pensar na vida. (p. 91) 

Com as falas dos entrevistados, percebe-se que a morte precisa ser um assunto 

falado, que não seja acompanhado de expressões de sofrimento, que seja racionalizado 

para ser suportado, principalmente, por ser referenciada por um profissional que tem a 

morte como oficio. Aos agentes funerários a sociedade exige “controle emocional”, 

caso contrário seu profissionalismo passa a ser questionado. Tal fato é percebido 

também nos profissionais de saúde (Eslinger, 2004; Franco, 2002, 2010; Kovács, 1992, 

2003, 2007; Souza & Boemer, 1998; dentre outros) e no âmbito deste estudo, nos 

agentes funerários, como ilustra Olavo Bilac: “Rapaz... pra mim já é uma coisa normal, 

virou rotina já, todo dia”. 

Fazem eco com os ditames da sociedade atual: evitar a dor e o sofrimento da 

morte, e manter as expressões de pesar contidas e, muitas vezes, solitárias. Ao processo 

de luto é exigido descrição e recolhimento, o que pode levar a lutos mal elaborados, que 

chegam a desenvolver patologias mentais e comprometimento social. Nesse cenário, A 

família não compartilha suas dores e as crianças passam a ser preocupação no contato 

com a morte. “Uma dor demasiado visível não inspira pena, mas repugnância; é um 

sinal de perturbação mental ou de má-educação, é mórbida” (Ariès, 2003, p. 87). 

Ziegler (1977) complementa: 

A minha sociedade, através dessa cultura, não se contenta com privar o 

homem de sua agonia, de seu luto e da nítida consciência de sua finitude, 

não se limita a impor à morte um tabu, recusar um status social aos 

agonizantes, patologizar a velhice e anular os antepassados. A morte é o 

nada. O ser é o homem-produtor de mercadorias, ou mais precisamente a 

própria mercadoria. Negando a morte e sua função de acontecimento-
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obstáculo, a sociedade capitalista mercantil realiza a reificação do 

homem. (p. 15) 

Interessante destacar que, em um universo de nove entrevistados, apenas um 

agente funerário afirma ser a morte algo ruim, parecendo se permitir entrar em contato 

com o sentimento que esta traz: 

Eu acho que a morte é inimiga de qualquer um ser humano. Inimiga 

assim: porque tira pessoas que a gente jamais queria que fossem embora, 

né? (...) se tem que ser, que seja como eu te falei, uma coisa rápida; pra 

mim, do meu ponto de vista, sem deixar sofrimento nem sofrer. 

(Fernando Pessoa) 

O agente funerário citado acima se emocionou bastante e chegou a chorar 

quando relatou a morte de seu pai. Aconteceu de forma repentina, quando o agente 

estava com 16 anos. A morte de seu pai acarretou muitas dificuldades, culminando na 

vinda do entrevistado para Natal e no início de seu trabalho como agente funerário, 

ainda aos 16 anos. 

A fala deste entrevistado destaca outro lado da morte interdita, a morte como 

fracasso, inimiga, a não naturalidade do processo de morrer. “(...) ocorre a colocação de 

um interdito – o que antes era exigido é agora proibido” (Ariès, 2003, p. 89). A morte se 

transforma em um tabu, grande ameaça à felicidade, que deve ser preservada. 

Como consequência, diante dessa inimiga que precisa ser vencida, afastamo-nos 

dos que estão morrendo e até dos que estão sofrendo a dor da perda, como destaca Elias 

(2001) ao dizer que: “nunca antes as pessoas morreram tão silenciosa e higienicamente 

como hoje nessas sociedades, e nunca em condições tão propicias à solidão” (p. 98). 

Além disso, o entrevistado Fernando Pessoa traz uma questão há muito tempo 

discutida sobre o tipo de morte desejada, na qual a morte súbita passa a ser concebida 
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como a melhor forma de morrer, pois não dá tempo de perceber que se vai morrer e, 

assim, encarar a morte dos amados. Essa posição difere do tipo de morte desejada na 

época medieval, chamada por Ariès (2003) de morte domada. Esta, lenta e esperada, 

possibilitava ao moribundo e aos seus parentes e amigos a despedida, o arrependimento 

e perdão dos pecados, além da elaboração do testamento e dos arranjos para os ritos 

fúnebres. Desse modo, Reis (1991) comenta: “Esse ritual de solidariedade para com o 

morto se associava à noção de que a boa morte nunca seria uma morte solitária e 

desprovida de cerimônia” (p. 144). 

Conforme já mencionado anteriormente, o século XX marca o grande avanço da 

medicina, criam-se novas técnicas de medicalização e tratamento que visam combater a 

morte e prolongar a vida. Mesmo sem qualidade, as técnicas são usadas a fim de se 

vencer a morte, impedir a sua chegada. Os parentes já não participam do processo de 

morrer, mas escondem essa condição, para poupá-lo; julgam ser a verdade algo cruel 

demais para ser dito. 

O “poder” sobre a morte antes pertencente à Igreja Católica é transferido para a 

medicina, que tem, na cobrança das famílias e no dever do médico, a responsabilidade 

por salvar vidas – aspecto que determina as condutas, que, muitas vezes, não 

consideram o sofrimento dos doentes, mas a manutenção de suas vidas. Até então, 

fazem-se necessárias discussões sobre a eutanásia e a ortotanásia. 

“O hospital é um microcosmos, onde se resumem com muita clareza os conflitos 

constitutivos da sociedade mercantil” (Kovács, 1992, p. 42). A Modernidade traz 

consigo a necessidade de se rever esta concepção de morte. A humanização passa a ser 

discutida no ambiente médico, com todas as profissões da área de saúde. 

Segundo Kovács (1992): “Embora o homem seja o único a ser consciente de sua 

mortalidade e finitude, a sociedade ocidental com toda a sua tecnologia está tornando o 
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homem inconsciente e privado de sua própria morte” (p. 43). Em decorrência disso, 

busca-se, atualmente, resgatar a autonomia do sujeito em seu processo de morrer, como 

acontecia na época da morte domada, por meio da re-humanização2 dos cuidados aos 

que estão morrendo, criando-se movimentos que buscam a “boa morte”. 

Os profissionais que trabalham com a morte conceituam a “boa morte”, como 

“uma rejeição à morte medicalizada e uma possibilidade de que as pessoas possam se 

preparar para morrer; de certa forma, uma promoção do luto antecipatório, como 

proposto por Rando (1984)” (Kovács, 2003a, p. 78). Silva (2006) destaca: “Portanto, 

promover qualidade de vida/morte é promover conforto físico, conforto emocional para 

o paciente, demandando recursos técnicos e não-técnicos para seu alcance” (p. 95). 

Assim, para que a re-humanização do processo de morte seja alcançada, é 

preciso romper com essa concepção de morte interdita, que, por um lado precisa ser 

“naturalizada” para se manter longe das emoções, como demonstraram os entrevistados 

quando a nominaram como “natural”, “passagem”, “certeza”; e por outro, deixar de ser 

uma inimiga a ser vencida, como também destacou um dos agentes funerários, para 

voltar a ser considerada parte da existência, o último estágio que precisa ser vivenciado 

com qualidade, mesmo sabendo que a dor e o sofrimento são inevitáveis. 

Observa-se que as concepções de morte dos agentes funerários acompanham o 

que prega a sociedade atual, marcada por contradições. Por um lado, escancara-se a 

morte por meio da mídia televisiva e, por outro, estipula interditos diante do que não 

tem controle e causa incômodos, o silêncio precisa ser estabelecido para que as pessoas 

não se deem conta de suas impotências e limitações. Aos profissionais que lidam e 

encaram a morte em sua prática, a naturalização e a negação da morte passam a ser não 

                                                
2 A “re-humanização” do processo de morrer é definida por Kovács (2003a, p. 102) como “uma 
possibilidade de reaproximação da morte pelas pessoas, que voltam a se tornar o centro da ação no 
momento mais significativo da vida – o da própria morte. 
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apenas mecanismos de defesa para suportar esse contato, como exigências sociais para o 

lugar de profissionais. Por outro lado, assim como é possível falar e caminhar na 

direção da re-humanização do processo de morte e morrer, talvez seja possível começar 

a se falar em re-humanização do lidar com o corpo morto. Para isso, são necessários 

espaços para lidar com os significados subjetivos no entorno da morte, seja na lida 

pessoal ou profissional. 

 

4.2. Morte na vida pessoal e profissional: sutilezas e consequências desse encontro 

Toda sociedade tem normas que regem não só o comportamento, mas também, o 

afeto e a cognição. As regras determinam os sentimentos que os indivíduos devem ter 

diante de determinadas situações, justificando sentimentos que são compreensíveis e 

esperados em determinados contextos sociais. As regras em torno da morte e do morrer 

são, em parte, resultado de um processo civilizatório que levou à exacerbação do 

privado em detrimento do público. 

Em dado momento histórico, como no século XVIII, expressar o luto de maneira 

exagerada era “comum” e esperado. A morte tinha um caráter de dramaticidade que 

permitia tais manifestações, o que já não acontece nos dias de hoje, cujo luto precisa ser 

silencioso. Com isso, esconder a morte passou a ser a “regra”, para os que ficam e é 

uma forma de “proteção”, imposta diante da dor de ver quem ama partir. Mas, para 

quem está partindo, pode representar um momento de extrema solidão e medo, um 

isolamento de tudo que lhe atribui sentido e identidade. Por outro lado, não poder 

compartilhar a dor diante de uma perda representa também grande solidão. 

Morrer e vivenciar as dores da perda passou a ser algo solitário. Entretanto, nem 

sempre foi assim. Houve um tempo em que a morte era considerada parte do processo 
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chamado vida e, com isso, era participada por todos, com possibilidades de despedidas e 

reunião com as pessoas amadas. 

Embora a morte faça parte do desenvolvimento humano, seja o nosso último 

estágio, passou a ser tratada em nossa cultura ocidental como um fenômeno 

vergonhoso, temido, silenciado. Criou-se a ilusão de que podemos vencê-la, 

principalmente por meio da medicina. Os profissionais de saúde passam a ser os 

grandes representantes desse lugar, sendo a morte a grande inimiga a ser vencida. Nessa 

direção, pontua Ruiz (2007): “Estamos carentes de um conjunto de senhas 

significadoras da morte em relação ao nosso cotidiano, de percebê-la nitidamente como 

um fenômeno da existência” (p. 3). 

Lidar com a morte faz parte do cotidiano de muitas profissões nos dias de hoje. 

A morte está presente na mídia televisiva e escrita, nos resgates policiais e médicos, nos 

hospitais e postos de saúde, nas empresas funerárias e nos cemitérios. Enfim, a morte, 

em suas mais variadas formas, também pede a presença de profissionais que, 

inicialmente, lidavam com a vida; e cria profissões que existem apenas na ocorrência da 

mesma. Profissões que acabam por se tornar tabu, pois denunciam o que não se quer 

ver, não se quer aceitar e, além disso, que podem “tocar” a morte em sua concretude, o 

corpo morto. 

Apenas como uma definição, a morte parece algo distante e natural, como 

ilustrado nas falas dos entrevistados. Contudo, na vida pessoal, deixa de ser um conceito 

e passa a ser dor e sofrimento. Enquanto ofício, a morte denuncia suas formas, suas 

histórias e, por que não dizer, nossas próprias dores. 

A morte que o profissional vivencia em seu cotidiano de trabalho, por vezes, 

pode parecer distante e distinta da morte vivenciada pelo trabalhador, como pessoa, 

além da função que exerce. Porém, tais ideias parecem se misturar, quando algumas 
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semelhanças disparam as lembranças de vivências que precisaram ser postas de lado, 

para que o profissional pudesse atuar. Inevitavelmente, em algum momento, trabalhar 

com a morte toca as próprias histórias do ocupante desse fazer. 

Em relação às vivências de morte na vida pessoal, os nove entrevistados 

relataram que já tiveram perdas significativas e mencionaram as dores diante da perda, 

que em nada diferem dos que não têm a morte como ofício. Demonstram que, mesmo 

diante do fato de trabalharem diariamente com a morte do outro, permanecem sensíveis 

a esses acontecimentos pessoais, como também aos sofrimentos dos clientes, quando se 

assemelham às situações vivenciadas por eles, como apontam os entrevistados abaixo: 

“Foi muito difícil, né? Pra você viver, né? Você vê seu filho, né? Eu nunca tinha 

passado por isso; pra mim foi uma perca grande, né?” (Mário de Andrade). E continua: 

“É uma perca grande. Choro, eu fico logo nervoso, tirei a realidade pelo meu filho, né? 

Não tomei remédio, não; tinha que passar por isso. É, choca, tá entendendo, acho que é 

normal, né?”. 

(...) eu, pra mim, ali não era meu pai; o coração apertava, eu pra mim não 

era meu pai. Antes de eu entrar pra reconhecer ele, eu rezava, pedia a 

Deus que não fosse ele, que ele tivesse vivo; pra mim, eu ia encontrar ele 

vivo e pedia pra não ser ele, pra ser outra pessoa, depois ele aparecesse 

aí. Quando eu vi ele, não consegui acreditar, chorei, passei um mês sem 

ir pra escola, porque não conseguia sair de casa. Quando eu saia de casa, 

que eu ia voltar, via ele na porta me esperando; aí pronto, passei um mês 

sem vir pra cá. (Guimarães Rosa) 

Percebe-se nas falas acima a dor da pessoa que perde um ente querido, o 

profissional desaparece e o humano se destaca, diante daquilo que nos torna iguais: a 

morte e o sofrimento. As dificuldades, as emoções, os medos, o processo de luto que se 
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estabelece e, como em qualquer pessoa cujo vínculo é rompido, a necessidade de tempo 

para elaborar tal acontecimento. Além disso, a vivência pessoal de tal momento aparece 

em um dos entrevistados por meio da necessidade de se afastar do trabalho, e em outro, 

por meio da necessidade de vivenciar sua dor tendo o trabalho como uma forma de 

“refúgio”, mesmo que esse seja relacionado à morte. 

Interessante ressaltar que muitos dos agentes funerários que vivenciaram as 

perdas na vida pessoal, escolheram “arrumar” seu parente e participaram de todos os 

preparativos funerários, como uma forma de oferecer-lhes os últimos cuidados e uma 

partida “digna”, termo utilizado pelos próprios entrevistados: “Eu que arrumei ele” 

(Olavo Bilac); “Perdi minha tia, minha avó, minha tia primeiro, minha tia faleceu tem 

seis anos já. Eu que fiz também” (Mário de Andrade). 

O filme A Partida (Nakazawa et al., 2008) retrata o que encontrei nesta 

pesquisa, quando o protagonista, ao saber da morte de seu pai, prepara seu corpo, 

mesmo tomado pela emoção, o que parece fazer parte de seu particular ritual de 

despedida. Além disso, a presença constante da morte o levou a entrar em contato com 

suas próprias perdas, fazendo-o relembrar a morte de sua mãe, em que não pôde estar 

presente, e ausência de seu pai, uma perda muito significativa para ele. As lembranças 

do passado, muitas vezes, foram o refúgio diante do contato com a morte. 

Percebe-se que, quando os entrevistados relatam momentos de perda na vida 

pessoal, destacam situações vivenciadas na vida profissional, até mesmo para ilustrar a 

proximidade entre ambas, trazem o que a vida quer separar abruptamente, o pessoal do 

profissional, como demonstra a fala a seguir: “É não muda não, não vejo diferença não. 

Como eu disse a você, eu achava que, quando acontecesse na família da gente, uma 

pessoa da gente, a gente ia tá preparado, mas não existe isso, não existe” (Fernando 

Pessoa). 
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Ainda quando questionados sobre o primeiro contato com a morte, dois 

entrevistados da Funerária Ausência e um da Funerária Instantes destacaram a perda que 

tiveram na vida pessoal e os demais seis, citaram o primeiro contato profissional. Em 

ambos os casos, as lembranças são ricas em detalhes e sensações e se misturam com as 

lembranças da prática profissional. 

Assim, a morte presente no cotidiano de ser agente funerário é a mesma que 

toca, que emociona e que lembra a fragilidade humana. Porém, é a morte como um 

ofício que precisa ser realizado para “ajudar” àqueles que num momento de tanto 

sofrimento não conseguem dar conta de “preparar” seu morto para os ritos finais. 

Também retratado no filme A Partida (Nakazawa et al., 2008), o protagonista, Daigo, 

ao preparar e “embelezar” o morto diante das reações dos familiares enlutados, se sente 

emocionalmente tocado. Entretanto, cumprir seu oficio atinge significado e valor por 

meio do que é retratado na fala de um familiar: “Obrigada, reconheci, é realmente meu 

filho”. 

É preciso realizar o trabalho, é preciso não permitir que as emoções vençam a 

razão, como demonstram as falas abaixo: 

A gente trabalha mas quando é uma pessoa da família (...). Porque 

família é família, mesmo que você tá acostumado, mas você. Às vezes, 

até gente que não é da família a gente sente quando vê aquele clamor, 

pessoas chorando, principalmente quando é uma criança, né? (Jorge Luís 

Borges) 

Fernando Pessoa complementa: 

É o que eu falei pra você, quando a gente faz esse trabalho, digamos de 

dez, de dez corpos que a gente pega nesse trabalho nosso, digamos que 

tenha um que mexa com a gente como se fosse uma pessoa nossa. Você 
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ver uma criança do lado do caixão de cinco, seis anos: “acorda painho, 

acorda painho, acorda mainha”, perguntando se ele vai voltar; isso aí 

mexe com a gente, não tem como, entende? Em outros casos, faz o 

serviço normal, normal; digamos, assim, com respeito; eu trabalho, nunca 

procurei desrespeitar, o corpo. (Fernando Pessoa) 

Importante destacar que Fernando Pessoa foi o entrevistado que definiu a morte 

como inimiga, perdeu o pai na adolescência e se emocionou ao lembrar-se do fato. 

Para os agentes funerários assim como para os profissionais de saúde, o dever de 

seus papéis precisam estar à frente de qualquer emoção, como também evidenciou Silva 

(2006, p. 85): “Os elementos da iniciação estão, pois, claramente, presentes. Implica 

sofrimento físico e moral, mas deve-se superar a prova, para poder ‘ser médico’”. A 

referida autora também nos adverte sobre as sutilezas desse lidar com a morte. Explica: 

É forte na voz dos estudante/residentes entrevistados o medo de sucumbir 

frente à dor do outro. Querem se envolver e apontam as positividades 

dessa atitude para o desenvolvimento de uma boa relação, condizente 

com os ideais de uma relação humanizada já referida por eles, mas 

precisam encontrar caminhos para alcançar o equilíbrio necessário, que 

permita “estar junto” sem frieza e com humanidade. (Silva, 2006, p. 

108). 

Para os agentes funerários, seu “dever” de ajudar às pessoas parece ser a 

justificativa para suportar as dificuldades de sua prática, as identificações, como refere 

Carlos Drummond de Andrade: “Eu faço com muito gosto, com muito carinho; eu gosto 

muito de ajudar as pessoas, principalmente num momento difícil, também; eu gosto de 

ajudar. Eu não ajudo quando eu não posso, mas quando eu posso...”. 
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Talvez se possa inferir que, assim como os citados estudantes de medicina, os 

agentes funerários almejam o equilíbrio entre a frieza e a humanidade pra exercerem 

bem seu ofício. Sobre esse assunto, Bosco (2008) identifica que 

A equipe de enfermagem demonstrou uma capacidade emocional 

prejudicada para elaborar as perdas vivenciadas em seu cotidiano de 

trabalho, principalmente quando a morte envolve crianças e jovens. Tem-

se enraizado o conceito de que somente na cura existe a gratificação de 

seu trabalho, enxergando na morte, frustração e fracasso profissional, o 

que lhes acarreta uma carga emocional negativa e sofrimento psíquico, 

colocando-os sob o risco de desenvolverem a síndrome de Burnout e 

inviabilizando o estabelecimento de vínculos afetivos na relação 

profissional e também pessoal. 

Ao ouvir os entrevistados, percebi o quanto suas histórias se misturavam com as 

histórias dos clientes que atendem. O quanto o limite do transbordar da emoção é tênue, 

e um pequeno deslize pode escancarar o que a sociedade não permite a um profissional 

mostrar: sua sensibilidade, seus sentimentos e, exatamente por isso, precisam lançar 

mão de estratégias para lidar com as mais inesperadas situações, como aponta Carlos 

Drummond de Andrade: 

Eu lido normalmente, sem nenhuma emoção (...) porque, é o seguinte, se 

eu for botar isso de frente, tem um cadáver e eu for lembrar do meu pai, 

eu não vou fazer o serviço (...). Então é o seguinte, eu não misturo. Não, 

eu não misturo coisa de família com meu trabalho, de jeito que se eu 

misturar eu não trabalho. 



79 
 

Esse entrevistado refere que, para conseguir não se misturar com os casos que 

atende, procura não pensar nas pessoas que conhece e se concentrar no objetivo do seu 

trabalho. 

De alguma maneira, somos tocados pela morte, quando essa invade nossa vida, 

arrancando as pessoas amadas, ou se aproxima, denunciando a fragilidade que atingirá a 

todos. Trabalhar com a morte e tê-la como objeto de trabalho parece ser um convite a 

pensar sobre o sentido da vida. Exige certa competência emocional, para que não haja 

uma mistura entre a história do outro e a de si próprio, pois é na relação com o outro 

que existimos. Assim, o encontro promovido entre a morte na vida pessoal e lidar com a 

morte como ofício exige recursos para o enfrentamento desses, que demonstram eficácia 

por meio de sutilezas, que podem ir desde à naturalização da morte até as estratégias 

aparentemente mais simples, como brincar com os filhos, sair com a família, ouvir 

música, como destacam os entrevistados: 

Relaxar. Eu relaxo em casa. Eu vou pra cozinha, não é pra atrapalhar ela; 

gosto muito de ajudar ela, a minha casa tem um terraçozinho lá, aí, eu me 

sento lá, me deito à vontade, fico bem à vontade no terraço; aí, eu durmo 

um soninho, ninguém me perturba, fico lá, um bom tempo lá, até a poeira 

baixar, como diz a história; aí pronto, daí pra frente é só alegria. É, eu 

chego em casa, tomo um banho, aí tomo um café, ou almoço, ou janto, 

fico lá no meu canto, bem sossegado, bem quietinho, então... isso aí. É, 

eu fico bem à vontade. (Carlos Drummond de Andrade) 

 

Eu chegando em casa, a alegria que eu faço com eles é grande, é 

videogame, é piscina, é aquela piscina de plástico, é jogar bola, é jogar 
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videogame, entendeu? É andar de bicicleta com eles, a bagunça com eles. 

(Gabriel García Márquez) 

 

Eu gosto de ouvir musica clássica, internacional; aí, lá em casa, eu vou 

pra debaixo do chuveiro, passo uma hora de baixo do chuveiro tomando 

banho e escutando CD, escutando musica clássica; aí eu fico lá, 

relaxando. (Graciliano Ramos) 

 

Espairece a cabeça, quando a gente pega viagem, a gente num pensa no 

corpo mais, bota um som no carro, vai escutando música; às vezes, vai 

conversando pra não deixar o outro dormir e, quando a gente num pega 

viagem e fica aqui, eu vou assistir televisão, vou pra internet; às vezes, 

vou fazer trabalho de escola, saí com a namorada, vou pro shopping, às 

vezes, com um amigo. (Guimarães Rosa) 

 

Então eu chego em casa, tomo um banho, até aí eu procuro deixar fora, 

viver outra vida, né? Quando eu tô em casa, procuro sempre inventar 

alguma coisa de jogo, um filme, televisão, essas coisas, né? Em casa, 

geralmente, vê outra história. (Fernando Pessoa) 

Além disso, o encontro com a morte pode ter consequências negativas, afetando 

a saúde mental e física desses profissionais, por não ser oferecidos espaços de cuidado, 

além das questões características que envolvem a prática de suas atividades, como 

agentes funerários – aspectos a ser abordados nos capítulos seguintes. Pode, também, ter 

consequências positivas, quando ressignificam o sentido da própria vida e encontram 

um lugar de valor para o significado do seu ofício. 
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A morte da qual se fala parece a de toda a sociedade: fria e distante. Entretanto, 

a morte que se vive no dia a dia se apresenta cruel e aterrorizante, principalmente 

quando estes são jogados em uma atuação profissional que escancara a morte. Morte 

que aparece de formas diferentes das conhecidas até então, pois mesmo tendo 

vivenciado perdas, os agentes funerários não haviam até então “tocado” a morte, na 

concretude de um corpo morto, gelado e rígido. 

Seja pessoal ou profissional, e seu envolvimento, a morte, em ambos os casos, 

parece estar relacionada com a história que a acompanha e que toca a história que 

guardamos dentro de nós. Quanto mais próximo parece ser, mais incomoda, mais 

fragiliza nossas defesas e nos expõe à nossa porção humana, que muitas vezes precisa se 

esconder atrás do profissional que precisa realizar seu trabalho.
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5. O agente funerário e a morte como ofício 
 

“A proximidade da morte ilumina a 

vida. Aqueles que contemplam a morte 

nos olhos vêem melhor, porque ela tem o 

poder de apagar do cenário tudo aquilo 

que não é essencial. Os olhos dos vivos 

tocados pela morte são puros. Eles só 

vêem aquilo que o amor tornou eterno” 

(Rubem Alves, O melhor de Rubem 

Alves). 

 

O agente funerário é um profissional que traz à tona sentimentos ambivalentes, 

pois estampa a realidade e a concretude da morte, que é tão difícil de ser aceita e 

executa um fazer necessário e essencial para o ritual de despedida. Dessa forma, se 

depara não apenas com as dificuldades referentes ao contato com o corpo morto, mas 

com as reações dos clientes, as quais são tão ou mais imprevisíveis que os casos que são 

chamados a atender. Neste capítulo, discorro sobre os significados de “ser agente 

funerário”, as questões em torno da escolha pela profissão e o olhar do Outro diante 

desse fazer. Isto é, tentarei compreender um pouco mais sobre uma profissão que, 

mesmo tão presente, parece, ainda, muito desconhecida. Compreender o significado de 

“Ser agente funerário” torna-se imprescindível para alcançar a intensidade dessa função 

e possibilitar conhecer os seres humanos que se dispõem a uma profissão ainda tão 

desvalorizada e pouco reconhecida por aqueles que utilizam seus “serviços”. 
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A morte aconteceu, não foi possível evitar. Seja pelas fatalidades dos muitos 

acidentes os quais estamos sujeitos pelo simples fato de estarmos vivos; seja pelas 

doenças que invadem nossos corpos e arrancam nossa saúde, e contra as quais a força da 

medicina e a competência crescente dos profissionais de saúde não conseguem evitar e 

salvar. É diante dessa realidade que aparece a figura do agente funerário. Como um 

profissional que cuida do corpo morto, no qual parece que nada mais há por fazer. 

Dispõe-se, assim, a cuidar das famílias que os procuram e oferecer-lhes uma despedida 

mais suave diante de um fato tão cruel, a morte. 

Neste momento do percurso, falarei sobre a profissão de agente funerário, 

resgatarei um pouco o processo que originou o surgimento desta, ao mesmo tempo em 

que produzirei diálogos desse processo com as narrativas desses profissionais, a partir 

dos dados das entrevistas e oficinas, trazendo os significados para eles do “Ser agente 

funerário”. Alguns elementos de seu cotidiano traduzidos em dificuldades que requerem 

habilidades e recursos específicos para o exercício da profissão serão elaborados, além 

de seus aprendizados. Abordarei, também, a questão da profissão como uma escolha e a 

reflexão sobre o olhar do Outro diante daquele que “toca” a morte. 

 

5.1. Significados de Ser agente funerário 

As concepções e atitudes diante da morte acompanharam as mudanças sociais, 

culturais e tecnológicas da humanidade, levando os rituais e procedimentos relacionados 

à morte a modificações ao longo do tempo. Tais práticas ocasionaram o surgimento de 

“novas” profissões e locais de “cuidado”, como os agentes funerários e as empresas 

funerárias. 

Importante considerar, de acordo com Ziegler (1977), que 
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Morrer procede tanto da cultura como da natureza. A morte – 

embora considerada, entre todos os fenômenos, acontecimentos e 

funções naturais e biológicos, como a mais inevitável por 

natureza, e a cultura que ela cria (cultura funerária) como a mais 

inconteste por natureza – como qualquer campo da práxis 

humana, sofre profunda influência das ideologias e das lutas de 

classes. (p. 132) 

A cultura funerária, mencionada acima, esta relacionada aos ritos fúnebres, que 

também sofreram mudanças, tornando-se cada vez mais complexos e, por vezes, caros. 

Novos serviços e produtos passam a ser oferecidos, acompanhando os avanços 

tecnológicos e industriais de uma cultura orientada pelo consumo. Atualmente, até 

mesmo os velórios podem ser acompanhados à distância, pela internet. 

Da morte domada até a morte romântica – denominações utilizadas por Ariès 

(2003) para abordar as atitudes do homem diante da morte –, os ritos fúnebres eram 

eventos sociais, com todos os detalhes minuciosamente cuidados pela família e pelos 

amigos do morto. 

A partir da morte romântica, esses ritos passam a sofrer modificações tornando-

se mais privados, como assinala Reis (1991): 

Verificou-se, entre outras coisas, uma redefinição das noções de poluição 

ritual: pureza e perigo agora se definiam a partir de critérios médicos, 

mais do que religiosos. Durante o século XVIII desenvolveu-se uma 

atitude hostil à proximidade com o moribundo e o morto, que os médicos 

recomendavam fossem evitados por motivos de saúde pública. (p. 75) 

Com a mudança nas atitudes diante da morte, muda-se também a relação com os 

mortos, antes confiados ou abandonados à Igreja, sem preocupação com o local de 
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sepultamento, o que começa a mudar já no século XVII, ainda sem as visitas repletas de 

sofrimentos aos túmulos. A segunda metade do século XVIII marca mudanças mais 

fortes: “Os mortos não mais deveriam envenenar os vivos, e os mortos deviam 

testemunhar aos mortos, através de um verdadeiro culto leigo, sua veneração. Os 

túmulos tornavam-se o signo de sua presença para além da morte” (Ariès, 2003, p. 74). 

Coerente com a nova concepção da morte no século XVIII, denominada por 

Ariès como morte do Outro, o culto aos mortos demonstra a dificuldade em aceitar a 

morte/separação e seu apego ao ente que partiu, por meio do culto às sepulturas, aos 

restos mortais. Para isso, os mortos precisavam ter sua própria morada; para que eles 

fossem visitados, o túmulo tornou-se propriedade da família do morto. O cemitério e a 

morte passam a fazer parte do comércio, que viabilizava a recordação e a imortalidade. 

É, ao mesmo tempo, um culto privado e público. Ariès (2003, p. 83) explica: “O caráter 

exaltado e comovente do culto dos mortos não é de origem cristã, mas sim de origem 

positivista; os católicos filiaram-se a ele em seguida, tendo-o assimilado com tamanha 

perfeição que logo acreditaram-no nascido entre eles”. 

Os cemitérios passaram a “entrar” nas cidades com o culto aos mártires e a 

crença de que esses cuidariam dos vivos e dos mortos. Os mortos passaram a ser 

sepultados ao redor das basílicas e os que tinham mais prestígio social eram enterrados 

próximo ao altar e aos santos. Não havia igualdade nem mesmo na hora da morte, o que 

posteriormente, com os cemitérios fora das igrejas, se observava pela grandiosidade e 

riqueza dos túmulos. Os cemitérios assumem dimensões que penetram as cidades e a 

separação entre o mundo dos vivos e mortos é quebrada. Não havia uma preocupação 

com os restos mortais, que eram “entregues” aos cuidados das igrejas e o cemitério 

passou a ser um lugar de encontro e reunião, em que se misturavam atos de prazer e 

lazer, até que proibições foram feitas pelo clero. 
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Ariès (2003) destaca a morte dessa época como algo natural, e aceito e vivido de 

forma simples. Entretanto, ao corpo morto não é atribuído cuidados, mas medo pelo 

retorno dos mortos. A aceitação desta época estava muito relacionada ao grande temor 

das divindades e dos mortos, considerando a dominação da Igreja Católica, mas, talvez, 

pouco relacionada a uma aceitação emocional, da morte em si, da perda de um ente 

querido. Acreditava-se na vida após a morte, vida essa que não se conclui com a morte 

física, mas com o fim dos tempos. Acrescenta-se, então, a noção de juízo final. Percebe-

se o quanto a concepção da morte estava ligada à Igreja Católica e seus dogmas, que 

serviam ainda como forma de dominação. 

Kovács (1992) refere que, em meados dos séculos XVII e XVIII, surge o medo 

de ser enterrado vivo e algumas culturas passam a modificar seus rituais de velório, para 

atrasar os enterros, assim garantiam que a morte era definitiva. A morte interdita, 

concepção da sociedade atual, aquela que deve ser escondida, silenciosa e, por vezes, 

solitária para não incomodar os que ainda estão vivos, traz consigo mudanças nos ritos 

fúnebres, que são realizados de forma a esconder e camuflar ao máximo a morte. Surge, 

nesse século, a comercialização dos ritos de morte, que servem para distanciar ainda 

mais a família de seu morto. Cuidar do morto passa a ser uma tarefa que se tem que 

pagar, a fim de evitar mais dor e sofrimento. 

Silva (2006) chama atenção para 

O velório, enterro, tudo deve ser rapidamente providenciado para que 

todos retornem às atividades o mais rápido possível. Esse aparato 

mercantil na sociedade capitalista contemporânea consegue apagar os 

sinais de que a morte esteve presente. Evita-se falar dos mortos, externar 

a dor. O sinal verde é tão-somente para o silêncio, para o sufocamento 

dos sinais de sofrimento. A elaboração coletiva e solidária das perdas vai 
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sendo minimizada e com isso há um recuo da morte do horizonte 

coletivo. (p. 88) 

Os cuidados com a morte e o corpo morto sempre existiram. Contudo, não 

caracterizava uma profissão como acontece nos dias atuais. A morte passou a fazer parte 

de uma sociedade mercantil e seus produtos e serviços comercializados abertamente. 

O agente funerário é uma profissão que existe há muito tempo, porém com nome 

e formas diferentes. Nos séculos XVII a XIX, o trabalho realizado por esses 

profissionais era realizado pelas irmandades e ordens terceiras, vinculados à Igreja 

Católica e às organizações sociais. 

Atualmente, o agente funerário é o profissional encarregado de “cuidar” da 

morte e possui, segundo a nova Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – que vem substituir a anterior, publicada em 

1994 –, a seguinte definição de atribuições para o seu ofício de agente funerário: tarefas 

referentes à organização de funerais, providenciando registros de óbitos e demais 

documentos necessários; providenciam liberação, remoção e traslado de cadáveres; 

executam preparativos para velórios, sepultamentos, conduzem o cortejo fúnebre; 

preparam cadáveres em urnas e as ornamentam; executam a conservação de cadáveres 

por meio de técnicas de tanatopraxia ou embalsamamento, substituindo fluidos naturais 

por líquidos conservantes; e embelezam cadáveres aplicando cosméticos específicos. 

Além disso, referem como competências pessoais necessárias para o cargo: transmitir 

confiança; dar provas de paciência; ouvir; agir com discrição; identificar-se com a 

profissão; demonstrar habilidade para negociação; identificar a pessoa adequada para 

conversar; evitar preconceitos; controlar-se emocionalmente; trabalhar com ética; 

manter boa postura profissional; atualizar-se; manusear cosméticos para necro-
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maquiagem; administrar o estresse; demonstrar conhecimentos técnicos e legais; e 

manter sigilo. 

Feito esse resgate, é hora de trazer os significados do Ser agente funerário para 

os participantes deste estudo. Identifiquei alguns sentidos que se interligam e vão em 

direção à reflexão apontada por Rodrigues (2007) quanto ao simbolismo do corpo 

morto. São eles: profissional especial/lida com a tristeza/ ajuda; profissional faz tudo; 

agente da passagem. Abaixo, ilustro esquematicamente: 

 

Figura 1. Significados do Ser agente funerário para os entrevistados. 
 

Recorremos a Rodrigues (2007) para refletir sobre o simbolismo que envolve 

esse ofício. O autor destaca que, diante da morte e do corpo morto, “o sepultamento 

representa principalmente uma obrigação moral e a necessidade de exprimir alguma 

coisa. Os corpos eram e são enterrados porque se reconhece neles um valor simbólico; 

porque o corpo humano morto não pode ser considerado um cadáver qualquer” (p. 129). 

Dessa forma, a morte não corta totalmente os canais de comunicação; apesar de impor 

novos meios e novos códigos. 
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Diante das narrativas, infere-se que os agentes funerários entrevistados 

reconhecem seu valor e se consideram uma profissão importante na sociedade atual. 

Esta demonstra um grande pavor em relação à morte, até mesmo na hora de cuidar do 

corpo daqueles que lhe eram tão próximos em vida, ao mesmo tempo em que convivem 

com o forte simbolismo em torno do ato de sepultar. 

Vamos aos trechos das entrevistas em que emergiram os sentidos: 

Agente funerário é como um clínico geral. É pra gente, a gente faz tudo 

(...). (Olavo Bilac) 

 

Rapaz (...) assim (...) pra mim a gente é especial; porque se a gente não 

existisse, não, como é que o pessoal ia ser enterrado? (...) Tem família 

que não chega perto do caixão, né?! (Érico Veríssimo) 

 

É importante, porque o agente funerário, ele tá presente na tristeza das 

pessoas, ele tá presente sempre na tristeza das pessoas; que o pior 

momento é esse que a família não tem como agir e de repente aparece 

uma pessoa que conhece do movimento e chega pra ajudar. (Carlos 

Drummond de Andrade) 

 

Pra mim, é praticamente (...) é ser (...) um salvador da pátria não enterrar 

aquele ser humano de qualquer jeito. Antigamente, o pessoal enrolava 

uma rede e enterrava em qualquer canto, e hoje em dia tem o caixão, tem 

a funerária e tem o cemitério, praticamente a gente tá arrumando o corpo 

pra ele não ir de qualquer jeito pro céu. (Guimarães Rosa) 
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Hoje, pra mim, é uma profissão que é boa e eu tenho respeito e 

dignidade, eu trabalho com amor. (Fernando Pessoa) 

As pesquisas de Ruiz e Cavalcante (2007) e Souza e Boemer (1998) destacam a 

necessidade de os agentes funerários, no caso da primeira pesquisa, e os trabalhadores 

de funerárias, na segunda, enfatizarem que consideram seu trabalho como “normal” e 

igual a qualquer outro. Neste estudo, encontrei a autovalorização por parte desses 

profissionais, apesar do não reconhecimento social, aspecto também identificado nas 

pesquisas citadas acima. 

É intrigante observar que o papel desempenhado atualmente pelos agentes 

funerários, cuidar do corpo morto, era dotado de valoração antes de se configurar como 

uma profissão e de estar abertamente relacionado a aspectos financeiros. Isto se 

evidencia a partir da escolha cautelosa da pessoa para “preparar” o morto para seus ritos 

finais, afinal, não poderia ser qualquer um, como destaca Reis (1991): 

Pessoa comum, não iniciada no lidar com a morte, não podia tocá-lo, sob 

pena de também morrer. Tal como na África e Europa, haviam os 

especialistas em manipular defuntos, rezadores profissionais. (p. 115) 

Portanto, “os profissionais da morte”, os quais eram remunerados por seus 

serviços, eram padres, negociantes de tecidos e mortalhas, armadores, cirieiros e 

músicos. Segundo Reis (1991, p. 240), “encontramos também uns poucos agentes 

funerários, a quem cabia organizar enterros para as famílias enlutadas”. Dessa forma, 

parece que o agente funerário já existia, mas ainda de forma sutil e disfarçada, 

representada por todos esses profissionais. 

Reis (1991) continua a explicação: 

“Nem todos tem o direito de tocar no cadáver”, garantia Cascudo. 

Carecia serem mulheres e homens probos, honestos, especialistas da arte. 
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Pessoas que fizessem ouvir e atender pelo morto, a quem chamavam pelo 

morto, instruindo-o (...). (p. 115) 

Se, por um lado, a pessoa escolhida para preparar o morto para “não ir de 

qualquer jeito para o céu”, como disse-me o entrevistado Guimarães Rosa, pode 

demonstrar um lugar importante desse saber-fazer; por outro, é importante ressaltar que, 

ao questionar os entrevistados sobre sua profissão, a maioria se define como motorista e 

não como agente funerário, o que talvez denuncie a dificuldade de eles se identificarem 

com uma profissão pouco valorizada socialmente e ainda não regularizada. Segundo os 

relatos, não existe nenhum órgão, como um sindicato, que defina seus direitos e lute por 

eles. A maior parte dos agentes funerários não tem suas carteiras de trabalho assinadas, 

como é o caso dos funcionários da Funerária Ausência. 

Outro aspecto a ser abordado é o fato de que nenhum dos agentes funerários 

entrevistados teve preparo ou fez cursos para lidar com o trabalho. Aprenderam na 

prática e vencendo as dificuldades, sozinhos. Dessa forma, um questionamento se faz 

necessário: será que agente funerário é considerada uma profissão, a qual precisa de 

treinamento e conhecimentos específicos? O que pode ser feito para amenizar essa 

realidade, considerando o grande e significativo impacto que apresentaram diante do 

primeiro contato com a morte, profissionalmente? 

As pesquisas de Ruiz e Cavalcante (2007) e Souza e Boemer (1998) corroboram 

estes achados quanto à desvalorização social dessa profissão: “A convivência com a 

morte torna os trabalhadores alvos de chacota e preconceito” (Ruiz & Cavalcante, 2007, 

p. 238). 

Os agentes funerários reconhecem que precisam de coragem e certa frieza e 

controle emocional para lidar com os corpos, muitas vezes em estados muito 

deteriorados; precisam lidar com as famílias, suas dores e agressões, por vezes até 
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física; necessitam lidar com as dificuldades da profissão, quanto à falta de cursos de 

capacitação, falta de materiais adequados para o trabalho, baixa remuneração e pouco 

ou nenhum reconhecimento social, reveladas nas falas a seguir: 

(...) não ter medo de trabalhar com defunto e não ter frescura, porque a 

gente mexe com tudo, né?! (Érico Veríssimo) 

 

Ter calma, né? Porque você vai lutar com diferentes estados emocionais, 

né? Não tem o mesmo comportamento quando falece uma pessoa. (Jorge 

Luis Borges) 

 

Ter coragem. (Olavo Bilac) 

 

Coragem, se ele resistir ele passa (...). Pra pegar os corpos, enfrentar 

aquilo ali, não é todo mundo que tem coragem não, tem gente que vê 

caixão aí e se benze, tem gente que passa aí e se benze, outros passam e 

dá as costas. (Gabriel García Márquez) 

 

Ser forte e ter sangue frio. Porque sangue frio (...), e também ter bastante 

estômago (...). Porque esses necrotérios, o odor é horrível, não tem quem 

aguente o mau cheiro, principalmente o do ITEP. (Graciliano Ramos) 

 

Um bom estômago; porque quando a gente pega um corpo em 

decomposição pra fazer embalsamento, se não tiver bom estômago não 

foca não. (Guimarães Rosa) 
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Em outras palavras, eles elencam algumas dificuldades e elegem coragem, 

calma, sangue frio e equilíbrio emocional como imprescindíveis para lidarem com o 

corpo morto e seu entorno. 

Dessa forma, torna-se necessário a estes “profissionais da morte” não apenas a 

técnica, mas, sobretudo, a competência emocional, que, no caso dos agentes funerários, 

é condição para permanecer na função. Apesar de não ser exigido nem ofertado nenhum 

tipo de preparo para esses profissionais, a necessidade de que possuam equilíbrio 

emocional diante da função é explicitada por meio de assertivas dirigidas a eles, como: 

“é preciso coragem pra trabalhar com defunto”. 

Quanto às condições de trabalho, os entrevistados destacaram a ausência de 

materiais de trabalho, como equipamentos de proteção a possíveis contaminações. A 

inexistência desses equipamentos dificultam a melhor realização do seu trabalho, o que 

muitas vezes os deixam vulneráveis a doenças e contaminações. São exemplos citados: 

Mais proteção pra gente, né? A gente luta com todo tipo de doença, a 

gente, a sorte é que até hoje, graças a Deus, a gente nunca pegou doença; 

eu acho que elas ficam brigando atrás de entrar na gente. (Jorge Luís 

Borges) 

 

Tem que ter uma sala pra isso, a gente ter uma mesa pra trabalhar com 

eles, com o corpo, pra fazer a higienização, ter um canto pra escorrer a 

salmoura, uma máquina pra gente puxar, ter máscara, os avental, ter luva 

grande, que quando vai fazer os procedimentos a gente se mela de 

sangue, a roupa da gente suja, um pingo de salmoura caí numa roupa sua, 

ela pro resto da vida ela num presta mais, fica podre, a gente joga fora; 
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isso a gente não tem, assim, o material pra gente trabalhar isso, é 

artesanal, né? (Érico Veríssimo) 

Registram, ainda, a necessidade de cursos de capacitação e respeito por parte das 

pessoas. Registramos que até o momento da pesquisa nenhum dos entrevistados havia 

participado de algum treinamento. Em suas palavras: “(...) se aperfeiçoar mais” (Olavo 

Bilac). E também: 

Deixe eu ver... que seja mais divulgada, que geralmente o pessoal acha 

que agente funerária é coisa absurda, porque acha que mexer com o 

corpo é seboso, é nojento, é... Aí, a gente queria mais respeito, porque 

quando diz que trabalha numa funerária, diz eca, isso é um seboso... 

(Guimarães Rosa) 

 

Tudo, né? Mais respeito no hospital, quando a gente chega, mais 

condições de trabalho, limpeza com a gente, na funerária; mais condições 

de trabalho; acho que é isso. (Gabriel García Márquez) 

Alguns desses aspectos também foram identificados por Souza e Boemer (1998): 

“Os trabalhadores de funerárias mostram-se que estão expostos à riscos de saúde e essa 

consciência é expressa em suas falas quando mencionam alguns elementos que 

permeiam seu trabalho como sujeira, dejetos humanos e secreções” (p. 37). 

Além disso, em nossa pesquisa, os agentes funerários também trouxeram o não 

reconhecimento da profissão, em relação a questões legais, como aspectos que 

dificultam que seus direitos sejam respeitados: “Eu acho que devia ter, como é que se 

diz, um sindicato, que a gente não tem. É como eu acabei de dizer, é que a gente é um 

pouco discriminado, né?” (Mário de Andrade). Complementa essa ideia: 
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Essa questão de profissão; profissionalizar pra gente essa parte aí é (...), 

tudo documentado, tudo direitinho; acho que é o melhor. E preparar, 

porque a gente fica meio cansado e pensa no futuro, o amanhã, ninguém 

sabe o amanhã nosso, né? (Fernando Pessoa) 

Em relação às possíveis interferências que a profissão de agente funerário causa 

na vida pessoal, eles apontaram apenas a pesada rotina de trabalho. Muitos se dizem 

sem tempo para seus familiares, que reclamam sua presença, como refletem as falas: 

Terminei com uma namorada há pouco tempo por causa disso; não, a 

questão não era porque trabalhava com defunto, a questão era o tempo 

(...). (Guimarães Rosa) 

 

Às vezes (...) porque assim (...) interfere assim, porque tem horas assim, 

tem dias que a gente não tem tempo pra nada, como a gente pega um 

plantão numa sexta-feira, só saí numa segunda, tem dias de a gente num 

ir nem em casa, nem almoçar, nem jantar, eu acho que nisso interfere 

(...). (Érico Veríssimo) 

Todos os entrevistados reconhecem aprendizados a partir da prática profissional, 

muitos relacionados ao lidar com o outro, como aponta: “Eu aprendi muita coisa, foi a 

lutar com o ser humano, que eu não conhecia nada” (Carlos Drummond de Andrade); 

“Rapaz, aprendi tudo. Tudo eu aprendi, eu aprendi dela como lidar com o público” 

(Olavo Bilac); “Aprendo muitas coisas, a lidar com o ser humano, né? Que o ser 

humano é um bicho complicado, né?” (Mário de Andrade). 

Além disso, apontam aspectos relativos a mudanças de percepções sobre valores 

e sobre a vida, como afirma Fernando Pessoa: 
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Eu aprendi muita coisa... respeitar o próximo, dignidade, muita coisa, 

muita coisa mesmo; coisas que a gente acha que só acontece com os 

outros, e com a gente às vezes não; mas tem coisas que passa na frente da 

gente, que a gente sente que aquilo ali é a vida da gente, é o nosso dia a 

dia... 

Com esta fala de Fernando Pessoa, percebo, mais uma vez, a prática profissional 

se misturando com a vida pessoal e oferecendo possibilidades de ressignificação. Além 

disso, a morte parece também ensinar o que nos torna iguais, mesmo que tão desiguais 

em relação ao que se paga pelos ritos fúnebres. Vejamos a fala abaixo: 

O que eu aprendi que a gente só vale quando tá aqui; quando a gente 

morre, não vale nada, não tem rico nem pobre, não tem bom nem ruim, é 

tudo uma coisa só, a carne é a mesma, apodrece do mesmo jeito. (Gabriel 

García Márquez) 

Alguns entrevistados reconhecem mudanças referentes à importância de ter uma 

profissão e ao que esta pode proporcionar financeiramente: 

(...) hoje profissão é tudo na sua vida; se você tiver uma profissão e tiver 

ela com amor você tem tudo na sua vida (...). (Olavo Bilac) 

 

Mudou porque teve uma melhora aqui e ali, ajudou muito porque eu tava 

parado sem ganhar nada, e a gente parado não é nada; é gente sim, é ser 

humano, é; mas eu sei que abaixo de Deus é dinheiro (...). (Carlos 

Drummond de Andrade) 

Ser agente funerário para esses entrevistados trouxe mudanças, aprendizados, 

que refletem a intensidade das vivências no dia a dia desses profissionais: 
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Muda porque você passa a respeitar mais os outros, né? Você passa a ter 

um certo conhecimento do que é a realidade, do que o ser humano é, que 

na realidade não é nada, muda o quê? Muda no sentido da gente quando 

morre (...). (Gabriel García Márquez) 

 

Assim, eu era uma criança e eu virei um homem, né? (Érico Veríssimo) 

 

Um pouco assim, a arrogância, né? De achar que a vida era, a gente tem 

que se convencer que a vida é do jeito que ela é (...). (Mário de Andrade) 

Percebemos que ser agente funerário é um oficio reconhecido como importante 

para esses profissionais, mesmo que tal reconhecimento não seja totalmente feito pela 

sociedade. Porém, interessante ressaltar que muitos não se denominam como agentes 

funerários, talvez como reflexo de essa ser uma profissão que não tem status e pela 

ausência do respeito da sociedade a esse ofício como profissão. 

No filme A Partida (Nakazawa et al., 2008), o autor retrata os achados desta 

pesquisa, em que mesmo em uma cultura diferente, a japonesa, a profissão de agente 

funerário, de quem cuida do corpo morto, é discriminada e motivo de “vergonha”. Sem 

preparo, o protagonista aprende com o chefe e se depara com corpos apodrecidos, 

familiares sofrendo a dor da perda e as sensações e sentimentos de sua prática. Encontra 

o sentido de sua profissão ao dizer: 

Fazer reviver um corpo frio e dar a ele beleza eterna isso tudo feito com 

muita tranqüilidade, precisão e sobretudo com infinito afeto. Participar 

do último adeus e acompanhar o morto em sua viagem. Nisso eu percebi 

uma sensação de paz e extraordinária beleza. (Nakazawa et al., 2008) 
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Os dados nos permitem insinuar que ser agente funerário, estar no convívio 

cotidiano com a morte, é antes de tudo lidar com a vida, seja de si, quando são tocados 

pelas emoções de sua prática e são convidados a repensar suas convicções; seja dos 

familiares que os procuram, com suas emoções exacerbadas. Se não escolheram por 

vocação tal profissão, quase nada reconhecida, parecem querer demonstrar que sua 

atividade profissional “serve” muito mais a quem ainda está vivo, que a quem já partiu. 

 

5.2. Agente funerário: profissão que não se escolhe? 

A profissão de agente funerário passa a ser denominada como tal a partir das 

mudanças sociais e tecnológicas de uma sociedade capitalista mercantil que passou a 

oferecer e, por vezes, exigir novas e complexas possibilidades de cuidado ao corpo 

morto, desde locais para o funeral, passando por caixões e urnas mais elaboradas, até 

procedimentos como a tanatopraxia. 

Dessa forma, conforme pontua Maranhão (2008): “No decurso desses últimos 

séculos presenciamos uma radical mudança das práticas funerárias e dos sentimentos e 

pensamentos a elas associados. Não obstante, algo permaneceu inalterado: a visível 

estratificação das condutas funerárias, reflexo da existência de uma sociedade de 

classes” (p. 36). 

É no século XX – quando a morte é considerada um interdito, algo a ser vencido, 

caso contrário é vista como fracasso –, que surgem, nos Estados Unidos da América, os 

Funeral Homes, que preparam e embelezam os mortos para amenizar as “feições” da 

morte e, muitas vezes, para criar a ilusão de que a morte não aconteceu. Muitas vezes, o 

morto é visto como se estivesse dormindo, com sua “beleza” e características 

preservadas. A morte também faz parte do comércio e os Funeral directors “são 

empresários que cuidam dos serviços funerários, encarregando-se de todo o cerimonial, 
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afastando ainda mais a família e o indivíduo do processo de morte” (Kóvacs, 1992, p. 

39). 

Sabe-se que a morte não é igual para todos, pois diante de uma sociedade de 

classes, dominada pelo capitalismo, a indústria funerária e os grandiosos ritos fúnebres 

se diferenciam em valores que nem todos podem pagar. É o capitalismo presente 

também na morte. Dessa forma, o significado da morte não se esgota em sua dimensão 

natural ou biológica, comporta também, como qualquer outro fato da vida humana, uma 

dimensão social e, como tal, configura-se como algo estratificado (Rodrigues, 1975). 

Fato é que, na atualidade, a profissão de agente funerário torna-se cada vez mais 

necessária para uma sociedade que pouco e, por vezes, nada tolera da morte, e atribui a 

um terceiro, os cuidados dos encargos ligados a essa. Assim, as pessoas se distanciam 

do trato com os mortos e assumem a postura de espectadores, utilizando como 

justificativas razões de ordem higiênica e ausência de condições psicológicas para o 

enfrentamento dessa realidade. 

Considerando o não reconhecimento da profissão e suas dificuldades, percebe-se 

que a mesma é procurada por necessidade financeira, tornando-se uma profissão 

familiar, em que um membro da família vai introduzindo outros, como se observa nas 

duas funerárias, nas quais sete entrevistados possuem vínculos familiares. 

Vamos às falas dos entrevistados: 

E meu tio quando veio pra cá trouxe primeiro um irmão meu, o Batista, e 

depois foi que me trouxe pra cá também; e, até hoje, agradeço muito a 

ele, devo muito a ele essa parte aí. (Fernando Pessoa) 

 

Por necessidade, não tive estudo (...). (Gabriel García Márquez) 
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Por necessidade, depois que eu engravidei minha esposa (...). Também, 

eu nasci e me criei dentro da funerária. Meu pai tem, acho que tem 32 

anos de firma, já nasci aqui dentro já. (Érico Veríssimo) 

 

É porque eu precisava trabalhar. Eu tava desempregado, não tinha outra 

opção, não tinha outro emprego. (Carlos Drummond de Andrade) 

Interessante destacar que todos afirmam ter começado na profissão por 

necessidade. Entretanto, acabam trazendo outros parentes para também trabalharem no 

ramo, o que deixa um questionamento: se é uma profissão tão discriminada, com 

condições de trabalho tão precárias e baixa remuneração, o que os fazem permanecer? 

Foi possível identificar nos discursos dos entrevistados a presença forte da 

dificuldade em acreditar que podem encontrar outros empregos, considerando que 

acabam por estabelecer elos significativos com essas empresas, ao ponto de não 

quererem arriscar, conforme exemplificam as falas dos entrevistados: 

Continuaria, eu gosto e já tô acostumado; e depois sair e depois tentar 

outro e não dá certo; então vou ficar onde eu to, que eu já tô há muito 

tempo, porque aqui eu faço de tudo, sei fazer. (Jorge Luís Borges) 

 

Eu tenho planos de sair, mas só se for concursado, um negócio 

concursado, mas pra mim sair pra trabalhar de carteira assinada em outra 

empresa não; porque aqui a gente não tem patrão a gente tem, vamos 

supor, um pai (...). (Érico Veríssimo) 

 

Continuaria, porque é bom, a gente aprende mais, a gente vê rosto 

diferente, a gente aprende porque aquele pessoal morreu... Curiosidade 
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com a morte – tenho outra profissão – deixe eu ver... Trabalhar num 

necrotério ou se não ser maqueiro; mudar de profissão – às vezes eu 

tenho, por causa do salário, porque hoje em dia funerária em cada 

esquina tem uma. (Guimarães Rosa) 

 

Sim, Porque eu gosto. (Olavo Bilac) 

 

Continuaria. Por amor a profissão, eu gosto. É, queria ser mais 

remunerado e que o patrão reconhecesse o trabalho da gente. Mais 

condições, pra que a gente fizesse um trabalho melhor, né? Isso na 

carreira de qualquer um acho que é importante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

Porque é o ramo que eu gosto, eu gosto. É o tipo da coisa, você tem que 

trabalhar com boa vontade, né? Não de cara feia, trabalhar bem contente, 

não assim que você vá achando graça, que a gente trabalha com corpo, 

né? (...) De viagem também, distrai mais, as viagens que a gente faz. 

(Mário de Andrade) 

Dos nove entrevistados, um só sai se for para um emprego concursado, isto é 

estável, e cinco afirmaram que continuariam na profissão, sendo quatro da Funerária 

Instantes e apenas um da Funerária Ausência. Parece que se as dificuldades relacionadas 

à questão financeira e às condições de trabalho fossem sanadas, a permanência na 

profissão aconteceria de forma mais satisfatória para os entrevistados, que, de certa 

forma, parecem ter se adaptado e encontrado o sentido, o valor, ao tipo de oficio, o 

cuidado ao corpo morto. 
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Ruiz (2007) observou aspectos semelhantes em sua pesquisa, conforme destaca: 

O trabalho com a morte parece resistir a meios formais de recrutamento e 

seleção. Os meios informais, as indicações de amigos e parentes, 

parecem funcionar como uma espécie de preparação que reduz virtuais 

resistências. Assim, o trabalho como agente funerário surge como 

resultante da ausência de outras possibilidades. (p. 228) 

O mesmo foi retratado no filme A Partida (Nakazawa et al., 2008), cujo 

protagonista, chega ao emprego de “agente funerário” por acaso, achando ser a funerária 

uma agência de turismo, pois um anúncio dizia apenas “ajudamos a partir”; mas foi, 

sobretudo, a necessidade financeira que o fez permanecer. Seu desejo era ser 

violoncelista, mas diante das dificuldades, dispôs-se a trabalhar na oportunidade que 

surgiu. Havia perdido sua mãe, mas por morar longe, não pôde participar do ritual. 

Assim, nunca havia visto um defunto, muito menos tocado. Permanecer deixou de ser 

algo difícil após o personagem adquirir um significado para sua prática e, dessa forma, 

pôde transformar essa atividade em uma profissão. 

A arte retrata o que a realidade impõe a esses profissionais: a aceitação de um 

ofício que não é a escolha consciente, que geralmente surge como possibilidade de 

ganhar dinheiro, e em que a experiência com a morte não é uma condição para admissão 

ao cargo. Dar um sentido a essa prática, como definido por eles (especial, faz tudo, 

clínico geral, ajuda na passagem), parece suavizar e servir de recurso para valorizar o 

que não pôde ser “escolhido”. 

Ser agente funerário pode ser uma profissão cuja escolha não obedeça aos 

critérios das demais, o desejo de realizar e se sentir realizado em uma prática. 

Entretanto, não se pode negar que cada vez mais se configura como uma profissão 

indispensável, diante de uma sociedade que tem dificuldades de lidar com a morte e 



103 
 

todas as questões que a envolve. Os agentes tornaram-se os responsáveis pela realização 

dos ritos finais, como destaca Morais (2009, p. 37) citando Turner: 

(...) revelam valores mais profundos, pois a partir deles os homens 

expressam aquilo que os toca mais intensamente. É nos ritos que os 

valores dos grupos são revelados: eles são a chave para a compreensão da 

constituição essencial das sociedades humanas, pois eles não são somente 

expressões econômicas, políticas e sociais, mas “decisivos para a 

compreensão do pensamento e do sentimento das pessoas sobre aquelas 

relações, e sobre os ambientes naturais e sociais em que operam”. 

 

5.3. O olhar do Outro diante do profissional que “toca” a morte 

A sociedade que camufla e esconde a morte necessita de profissionais que 

amenizem as feições daquela que não deveria estar ali, aquela que deve ser silenciada, 

sem expressões de dor que possam incomodar aos que não foram afetados pela perda. 

Essa mesma sociedade não consegue valorizar e reconhecer tais profissionais como 

importantes, como destacam os entrevistados: 

Às vezes, é porque a gente é um pouco discriminado, tá entendendo? 

Tem muita gente que não dá valor à profissão da gente, tá entendendo? 

(Mário de Andrade) 

 

(...) não é todo mundo que tem coragem de enfrentar, não; não é todo 

mundo, não. É difícil, pra mim principalmente, que é difícil, pra muita 

gente, eu acho que era pra ser mais respeitado, mais valorizado, mas não 

é. (Gabriel García Márquez) 
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(...) mas é um serviço muito discriminado, é muito discriminado, a gente 

é muito discriminado de uma tal maneira, que a gente passa muita 

humilhação, tanto perante, às vezes, têm famílias ignorantes (...). (Carlos 

Drummond de Andrade) 

 

Olha, se o ser humano fosse mais consciente, eles veriam que sem o 

agente funerário o corpo não sai dali, se eles pararem, analisarem e 

dessem mais valor, seria bem melhor, mas não tem, não é valorizado (...). 

(Gabriel García Márquez) 

A profissão de agente funerário torna-se cada vez mais necessária para uma 

sociedade que pouco e, por vezes, nada tolera da morte, e atribui a um terceiro, os 

cuidados dos encargos ligados à morte. Assim, as pessoas se distanciam do trato com os 

mortos e assumem a postura de espectadores, utilizando como justificativas razões de 

ordem higiênica e ausência de condições psicológicas para o enfrentamento dessa 

realidade. Contudo, essa é uma profissão ainda pouco valorizada e reconhecida 

socialmente, alvo de reações de extrema ambivalência, pois cuidar da morte e do corpo 

morto, num momento de extrema dor, parece apontar a crueldade de ganhar dinheiro 

com tal atividade, como aponta Ruiz (2007): 

Se no dia-a-dia faz parte da expectativa normativa que paguemos pelos 

serviços que consumimos, parece que a lógica da mercantilização não 

atingiu plenamente os repertórios engendrados a partir do acontecimento 

da morte. Assim, a tensão entre o agente funerário e os familiares pode se 

instaurar não só porque o agente funerário é uma expressão simbólica da 

tragédia existencial da morte. Além disso, ele é também expressão de 
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relações econômicas em situação onde não se espera que elas emerjam. 

(p. 237) 

Meneghel e Abbeg (2003) chamam a atenção para o fato de que as sociedades 

desenvolvem um ou mais sistemas fúnebres pelos quais se entende a morte em seus 

aspectos pessoais e sociais. Algumas culturas acreditam que precisam dar ao morto uma 

boa despedida, o que pode incluir gastos relacionados a caixão luxuoso, roupas, joias e 

maquiagens. 

É recorrente nas falas dos nossos entrevistados a ênfase ao fato de que a 

sociedade ainda os discrimina. A não valorização desse trabalho parece estabelecer uma 

relação de intensa ambivalência, pois, ao mesmo tempo em que precisam de seus 

serviços e sabem disso, as pessoas se dirigem a esses como papa-defuntos e pessoas que 

vivem da dor do outro, como assinala a fala a seguir: “Tem uns que esnobam, chamam a 

gente de papa defunto, que a gente tá desejando a morte; quer dizer, se não existisse o 

agente funerário quem é que ia fazer o serviço? É uma profissão como outra qualquer” 

(Jorge Luís Borges). 

Observa-se que mesmo diante da desvalorização desse profissional que presta 

um serviço importante para a sociedade que o consome, ainda existe certa ambivalência. 

Apesar das críticas à mercantilização dos serviços fúnebres, esse comércio cresce cada 

vez mais e se especializa, oferecendo novos produtos e serviços, que só existem por 

existirem consumidores que os comprem. Como uma sociedade que se diz tão indignada 

com o comércio da morte compra cada vez mais os produtos vendidos por esses? 

O agente funerário torna-se uma profissão necessária numa sociedade/cultura 

que tem a morte como a grande inimiga a ser combatida, em que a morte precisa ser 

escondida e silenciada. Em contrapartida, aparece como expressão de relações 

econômicas em uma situação na qual não se espera que ela desponte, conforme destaca 
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o estudo realizado por Ruiz (2007). A esse fato agrega-se a rejeição social dirigida aos 

agentes funerários, gerada pela natureza de seu objeto de trabalho, sob a forma de 

espanto, desinteresse e brincadeiras das pessoas, segundo Dittmar (1991) e atestadas 

também nesta pesquisa. 

Os grandes representantes da morte passam a ser os agentes funerários que, ao 

serem os primeiros a ter contato com o corpo morto e muitas vezes com os familiares, 

são alvos de intensas reações de raiva e tristeza, se sentem humilhados diante de seu 

saber-fazer, conforme ilustra o depoimento de Carlos Drummond de Andrade: 

É difícil explicar isso aí, é difícil porque as pessoas pensam a maldade da 

gente, né? É, eu creio que seja a maldade, por a gente trabalhar na 

miséria dos outros, porque a pessoa morreu e você trabalha ali e pensam 

só ganha dinheiro porque os outros morrerem, é uma humilhação muito 

grande. 

Por outro lado, quando as famílias conseguem reconhecer o trabalho desses 

profissionais, isso se configura como a maior gratificação para eles, como apontam: 

“Gratificante, quando a família tá vendo, fica orgulhosa pelo que a gente faz, pela 

dedicação de cuidar do corpo” (Graciliano Ramos); “É quando a família reconhece o 

seu trabalho, vem aqui, vem agradecer a você” (Olavo Bilac). 

A desvalorização da profissão por parte da sociedade e, principalmente, das 

famílias que atendem ainda é presente e incômoda para esses profissionais. Além de 

serem alvos das mais variadas e inesperadas reações, também lidam com os 

desconfortos decorrentes do contato com o corpo morto. Um corpo que, mesmo com 

suas funções vitais paralisadas parece “gritar” o que muitas vezes não queremos ouvir, 

não queremos ver: a morte e as dores e sofrimentos que acarreta.
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6. O agente funerário, o corpo morto e o cuidado 

 

“É o sofrimento que nos faz pensar. 

Pensamos ou para encontrar formas de 

eliminar o sofrimento, quando isso é 

possível, ou para dar um sentido ao 

sofrimento, quando ele não pode ser 

evitado” (Rubem Alves, O melhor de 

Rubem Alves). 

 

O corpo morto para os agentes funerários é o objeto de seu ofício. A morte que 

se torna concreta num corpo que já não possui vida, a morte que precisa suavemente ser 

disfarçada a partir dos cuidados com o defunto, para que esse ainda possa ser visto e 

reconhecido como a pessoa que foi enquanto viva. 

Neste capítulo, proponho avançar um pouco mais na reflexão sobre o cuidado 

como atitude possível na vida ausente; isto é, diante da morte e do corpo morto. Para 

isso, ancoro-me na discussão empreendida por alguns estudiosos para pensar as práticas 

em saúde, em especial Ayres (2009). Em suas palavras: 

O momento assistencial pode (e deve) fugir de uma objetivação 

“dessubjetivadora”, quer dizer, de uma interação tão obcecada pelo 

“objeto de intervenção” que deixe de perceber e aproveitar as trocas mais 

amplas que ali se realizam. Com efeito, a interação terapêutica (no 

âmbito deste estudo nos referimos as interações com o corpo morto e 
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seus familiares) apóia-se na tecnologia, mas não se limita a ela. 

Estabelece-se a partir e em torno dos objetos que ela constrói, mas 

precisa enxergar seus interstícios. Nesse sentido, o Cuidar põe em cena 

um tipo de saber que se distingue da universalidade da técnica e da 

ciência, como também se diferencia do livre exercício de subjetividade 

criadora de um produtor de artefatos. (Ayres, 2004, p. 85) 

Portanto, não exclui a técnica, e sim, inclui as dimensões existenciais e suas 

implicações. Com esse intuito, abordo, neste capítulo, as concepções dos agentes 

funerários sobre o corpo morto, suas dificuldades com esse convívio e o que 

chamaremos de re-humanização, presente no ato de cuidar do “defunto”. Em seguida, 

trago a relação dos agentes funerários com a dor dos familiares atendidos por eles e de 

que forma são tocados emocionalmente, trazendo, assim, as suas próprias dores e a 

potência de vida e gratificação presente quando conseguem exercer o cuidado, no 

sentido abordado por Ayres (2004, 2009). Por fim, discuto a categoria cuidado, a fim de 

argumentar a proposição de que o agente funerário pode ser considerado um 

profissional cuidador. Partindo de todo percurso do estudo, proponho uma reflexão 

sobre a possibilidade da ressignificação do saber-fazer do agente funerário, como um 

profissional de cuidado. 

 

6.1. O agente funerário e o corpo morto: entre o nojo, a naturalização e os 

sentimentos 

Durante essa reflexão, ao buscar compreender as concepções dos agentes sobre o 

corpo morto e adentrar no seu cotidiano, percebe-se o trânsito que os agentes funerários 

percorrem entre o nojo, a naturalização do corpo morto e o universo de seus 

sentimentos. 



109 
 

Rodrigues (1975) lembra que, como parte do comportamento social humano, o 

corpo é também um fator social, é uma representação da sociedade. Dessa forma, não há 

processo exclusivamente biológico no comportamento humano. Os significados sociais 

dos órgãos são funções das relações entre esses sistemas e o sistema social global. O 

corpo é, pois, um sistema de símbolos, que porta sua mensagem, mesmo que seus 

emissores e receptores não estejam conscientes dela. Assim, as codificações do corpo 

condensam as codificações da organização social. 

Desse modo, a fim de conhecer as representações dos agentes funerários sobre o 

corpo e, na sequência, sobre os sentidos que eles atribuem ao corpo morto como objeto 

de trabalho, realizei, durante as oficinas nesta pesquisa, uma evocação de palavras, na 

qual pedi aos agentes funerários que dissessem as palavras que vêm à mente quando 

escutam a palavra corpo. Interessante destacar que todos os participantes referiram 

diretamente aspectos relacionados ao corpo morto, ao corpo que faz parte de seu 

cotidiano laboral, de sua prática: remoção, ornamentação, vestir, urna, caixão, coroa, 

orientação à família, secreção, higienização, velório, mortalha, seres humanos, morte, 

tristeza, desânimo, vazio, perder uma pessoa. Enfim, parece que está tão introjetado em 

sua vivência diária, que ao corpo é atribuído a relação direta com a morte. Percebem-se 

aspectos técnicos, associados ao fazer prático; e subjetivos, associados às vivências de 

ordem emocional, simbólica, existencial; ambos presentes na rotina dos agentes 

funerários, conforme ilustra o esquema abaixo. 
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Figura 2. Representações/sentidos dos agentes funerários sobre o corpo morto 

como objeto de trabalho. 

 

Dessa forma, a concepção sobre o corpo foi reduzida ao corpo morto, objeto de 

seu trabalho. No entanto, quando perguntados sobre o corpo morto, assim como 

aconteceu quando questionados sobre o que é a morte, os agentes funerários respondiam 

que era “normal”, por fazer parte do seu trabalho. 

Rodrigues (1975) destaca que o cientificismo da consciência social moderna 

obscurece a sua expressão social. O retrato que traça do sistema social por meio dos 

produtos do corpo, dos seus orifícios, de sua articulação, de seu controle, a partir de 

uma imagem inconsciente da sociedade, em que se apresentam como “naturais” e 

“desejáveis”; todo um sistema de pensamento e de poder, e como naturais e 

“indesejáveis” a negativa deles. 

Entretanto, todos os entrevistados se referem às dificuldades relativas ao contato 

com o corpo em estado de putrefação, decomposição, destacando o odor como a maior 

dificuldade, como referido em algumas falas: 
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É putrefação; é difícil porque é podre, né? A gente não trabalha com 

nenhum equipamento que possa diminuir o odor pra gente (...). (Érico 

Veríssimo) 

 

O mais chato é quando está em estado de putrefação, tá mais, até a roupa 

fica com aquela catinga, depois que você sai, fica com aquela sensação 

que tá, o nariz fica com aquela sensação. É o mau cheiro. Por mais 

proteção que você bote, proteção mas você sente, né? Não tem emoção 

não, é só um corpo. Não, eu vejo ali só um corpo mesmo. Ali é só uma 

matéria. (Jorge Luís Borges) 

 

Sinto assim, como diz, um calafrio, porque pelo como a pessoa tá morta, 

já começa a se deformar, aí sinto um calafrio, por o corpo tá assim 

gelado. (Graciliano Ramos) 

A morte que se apresenta para os agentes funerários, nessa ocasião, é a morte 

que deforma, que fede, que despedaça, que assusta e traz consequências para o 

transcorrer da vida. Nesse primeiro momento, no lidar com a morte por meio da 

concretude do corpo morto, seus odores e secreções, várias sensações, reações 

inevitavelmente vão despontar. Vejamos mais alguns exemplos: 

Meu primeiro serviço foi um, um atropelamento. Eu tinha uns 20 anos. 

Me lembro (...) foi, foi (...) Teve a cabeça esmagada,quando eu vi, aí 

passei o dia todo sem comer. Quando eu me lembrava, a comida não 

descia; aí, mas aí, no outro dia,você vai se acostumando (...). É (...) como 

se fosse da, da família, né? Mas aí (...). (Jorge Luís Borges) 
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O meu primeiro contato foi meio complicado, aquilo que eu lhe falei, foi 

muito complicado, por eu não ter experiência, não ter conhecimento do 

negócio. Meus primeiros contatos foram difíceis, eu fiquei abalado, eu 

não quis encarar, tá entendendo? (Carlos Drummond de Andrade) 

 

Pra mim foi difícil, né? Tinha cisma de pegar, ia dormir ficava 

impressionado, né? (...). (Mário de Andrade) 

 

No fundo, no fundo, sinceramente, eu tenho um pouco de medo. 

(Graciliano Ramos) 

 

É assim: eu tive uns sonhozinhos básicos, não comi direito no primeiro 

dia e não consegui olhar pro defunto (...). (Guimarães Rosa) 

Morin (1997) revela que o horror à morte reside no fato de que ela nos lembra da 

nossa vulnerabilidade, nos aproxima da nossa porção animal (mortal), desrespeitando o 

status social, não admitindo suborno ou concessões ou, ainda, pelo fato de que todo o 

desenvolvimento científico e tecnológico, símbolo máximo da nossa “superioridade”, 

apesar de retardá-la, não foi suficiente para vencê-la. 

Nossos achados corroboram Ruiz e Cavalcante (2007), em sua pesquisa 

intitulada “De papa-defunto a trabalhador: trabalho e morte no cotidiano dos agentes 

funerários”, quando destacam que “As primeiras dificuldades que tiveram, na maioria 

dos casos, foram relacionadas ao manuseio do corpo, o medo de ver e pegar no cadáver” 

(p. 228), mais uma vez ilustrado em nosso estudo pela fala abaixo: 

A minha primeira viagem foi pra Goianinha, e eu fui assustado, fui 

assustado, porque o pessoal quando vinha, vinha assustado, aí eu não sei 
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como foi que eu cheguei, mas cheguei nervoso. Aí, deixei o carro lá, fui 

embora e no outro dia falei que eu não ia trabalhar lá não (...) 

devagarinho, devagarinho, mastigando, até que me acostumei, né? Mas 

eu passei três meses que eu não comia carne. Foi, foi. Eu não comia 

carne, de jeito nenhum, pelo que eu via no ITEP, e muitas vezes que eu 

via da rua todo despedaçado, né? (Carlos Drummond de Andrade) 

Fato semelhante foi evidenciado no estudo de Silva (2006) com estudantes de 

Medicina, que também encontrou reações de choque e estranhamento no primeiro 

contato dos estudantes com o cadáver. Concordo com Silva (2006, p. 98), quando 

pontua em relação ao corpo: 

Nós o construímos, educamos de acordo com critérios estéticos, 

higiênicos e morais dos grupos sociais aos quais pertencemos. 

Atribuímos valoração e status a diferentes partes, atribuímos funções 

diferentes de acordo com o sexo. Sentimos orgulho de algumas formas de 

expressão e nojo de outras. 

Ruiz e Cavalcante (2007) em sua pesquisa encontraram dados semelhantes aos 

apontados em nossos achados. Ao refletirem sobre a relação desses profissionais com o 

defunto e suas secreções, eles nos ensinam sobre as estratégias utilizadas para a 

transformação do defunto em corpo-objeto de trabalho: 

Nessas situações, o objeto de intervenção é quase que desafetivado, pois 

ele tornou-se um problema logístico que precisa ser rapidamente 

solucionado. Se um corpo humano pode produzir sentimentos de tristeza 

e dor por parte por ainda nos lembrar de sua condição humana, o corpo 

que libera muita secreção ou em estado de putrefação sintetiza a 

encarnação de horror e do desconforto. (p. 243) 
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Silva (2006) destaca em estudo realizado com estudantes de medicina: “Sendo 

assim, promover a operação de transformação do ‘morto pessoa’ em ‘morto boneco’ faz 

parte da estratégia institucional para minimizar o impacto com o cadáver” (p. 138). A 

autora continua: “É evidente nos depoimentos, a necessidade de eliminar no cadáver 

qualquer identidade humana, pois o reconhecimento de humanidade neles, tornaria a 

atividade impossível – fato bastante explicitado através do efeito impactante que a face, 

a fisionomia, invoca nos estudantes” (p. 153). 

Parece que este primeiro contato vai sofrendo uma dessensibilização com a sua 

repetição e levando o agente funerário, assim como os estudantes de medicina, a 

desenvolverem estratégias para lidar com essa rotina e com seu objeto de trabalho - a 

morte. Vejamos algumas falas: 

Rapaz, o primeiro defunto foi mei, mei complicado, aquele negócio 

gelado, mas o difícil só é o primeiro; depois, do primeiro em diante, 

desde esse dia acabou o medo, acabou tudo. (...) Medo, só medo de 

repente, eu nunca tinha pegado num defunto. (Olavo Bilac) 

Segundo Ruiz e Cavalcante (2007), o mesmo foi encontrado em sua pesquisa: 

“As dificuldades foram sendo sanadas no decorrer do tempo. Segundo afirmam, vão se 

acostumando, perdendo o medo, aprendendo os procedimentos a partir do que observam 

e fazem” (p. 229). 

O filme A Partida (Nakazawa et al., 2008) retrata esses achados, quando o 

protagonista Daigo, diante de seu primeiro dia de trabalho, sem saber que caso iria 

atender e, tão pouco, como proceder, pois não foi treinado para isso, teve contato com 

um corpo já em estágio avançado de decomposição. Ao retornar para casa, não 

consegue comer carne, chegando a vomitar diante de tal alimento. Cabe considerar que, 

no Oriente, tem-se o hábito de comer carne crua, o que agravou suas sensações. Além 
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disso, ao chegar a sua casa, diante da necessidade de sentir-se vivo e tocar em um corpo 

vivo, sente o desejo de ter relações sexuais com sua esposa. Não conseguiu dormir e 

recorreu à música; tocou por toda a noite músicas que tinham relação com sua história. 

Nesse trecho do filme, percebe-se a necessidade de um refúgio de prazer para o agetne, 

como forma de lidar com as dificuldades dessa nova prática e o impacto diante de uma 

demanda tão diferente de sua realidade. Com o decorrer do tempo, o contato passa a ser 

naturalizado e Daigo atinge o sentido de sua prática, encontrando nessa profissão a 

beleza compreendida por poucos. 

Dessa forma, percebo a relação entre os estudantes de medicina e os agentes 

funerários, no que se refere ao contato com a morte concretizada pelo corpo 

morto/cadáver – inicialmente impactante e chocante –, e o estabelecimento de 

estratégias para lidar com esse, que se faz constante em suas práticas, a partir da 

despersonalização – a eliminação de aspectos que lembrem qualquer traço de vida, por 

identificarem elementos de sua própria história pessoal, ou não. 

O corpo significa ao mesmo tempo a vida e a morte, o normal e o patológico, o 

sagrado e o profano, o puro e o impuro. Dessa forma, diante da necessidade de entrar 

em contato com o corpo morto, algumas reações se tornam comuns, podendo ser o nojo 

a principal delas. 

Rodrigues (1975) aponta que as reações de nojo simbolizam, sob a capa da 

emotividade, significados infinitamente afastados das coisas que se tem nojo, mas que a 

elas se reúnem no plano do inconsciente. As coisas consideradas nojentas precisam ser 

entendidas no que se refere ao quando, como e por que se fazem nojentas e deixam de 

sê-las, pois existem códigos alternativos, paralelos que o indivíduo elege de acordo com 

as situações em que se encontra. Em relação aos agentes funerários, esses componentes 

se fazem “nojentos” diante do odor que os corpos em estado de decomposição exalam, 
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como destaca Gabriel García Márquez: “Nojo, nojo, nojo, não é nojo da pessoa, do ser 

humano, é daquela caatinga, daquele fedor; o ser humano fede mais que carne de animal 

morto, mais podre que cachorro morto”. 

Outro aspecto importante quanto à reação de nojo, também abordado por 

Rodrigues (1975) é o fato de tratar-se de uma reação de respeito pelas convenções que 

classificam e separam, e de proteção contra a transgressão da ordem. Esse autor defende 

que, para haver nojo, é preciso haver risco de impurificação, e ocorre quando uma 

estrutura de ideias é contrariada. Essa reação está muito associada à reação de medo. 

Diz o autor: “na medida em que ambas se defrontam como perigo representado pelas 

coisas anômalas, ambíguas, intersticiais e transgressoras, que ameaçam o controle que o 

homem exerce sobre o mundo, controle que lhe proporciona toda a sua segurança” (p. 

140). Portanto, a assepsia corporal é também uma profilaxia simbólica, cujas práticas 

higiênicas imunizam muito mais as ideias que as coisas, isto é, os microorganismos 

ameaçam não só a vida orgânica, mas, sobretudo a vida social (Rodrigues, 1975). 

Em relação ao cadáver, este traz consigo uma confusão entre vida e morte: 

mesmo mortos, sem os comportamentos próprios de quem está vivo, falar, andar, etc., 

ainda exalam odores que lembram a vida que acabou de existir, mas ainda está 

lentamente deixando este corpo. Douglas (1970, p. 49) explica que os orifícios do corpo 

simbolizassem seus pontos especialmente vulneráveis, explica: “O que sai deles é 

material marginal da mais óbvia espécie. Saliva, sangue, leite, urina, fezes ou lágrimas 

atravessaram, pela simples saída física, o limite do corpo” (p. 76). 

Nesta pesquisa, os entrevistados negam sentir nojo, mas demonstram receio no 

contato com os corpos em decomposição, destacando o odor, como um aspecto que 

dificulta o trabalho. Conseguem tocá-los mesmo que se desfaçam em suas mãos, 
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conseguem limpá-los mesmo com tantas secreções, mas o odor, muitas vezes, gera 

reações que não conseguem controlar, como ilustram as falas abaixo: 

O estado que ele fica mais difícil de mexer nele é porque ele tá podre, se 

desmanchando; dá pra a gente mexer nele normal, mas como a gente vai 

chegar perto dele se ele tá fedendo, se ele não colabora com a gente? (...). 

(Érico Veríssimo) 

 

O mais chato é quando está em estado de putrefação, tá mais, até a roupa 

fica com aquela catinga, depois que você sai fica com aquela sensação 

que tá, o nariz fica com aquela sensação. É o mau cheiro. Por mais 

proteção que você bote, proteção, mais você sente, né? (Gabriel García 

Márquez) 

Com essas falas, questiono se os entrevistados conseguem assumir, ou mesmo se 

dar conta de que esses incômodos olfativos podem estar relacionados ao nojo, mesmo 

que apenas pelo mau cheiro e não pelo cadáver em si, e se isso não os colocaria em 

confronto com a necessidade de negar tal sensação pela questão profissional, 

considerando que sua prática “exige” que saibam lidar com tais aspectos. Afinal, eles 

estão diante de um objeto de trabalho e precisam objetificá-lo, afastá-lo, o máximo 

possível, das sensações e dos sentimentos que poderão os envolver, conforme já 

assinalado anteriormente por Ruiz e Cavalvante (2007) e Silva (2006). 

Estamos diante de uma dualidade: fluidos corporais de vida em um corpo morto 

(Silva, 2006). Por outro lado, toda a organização social fundada em termos de 

dualidades é vulnerável em suas margens. Talvez seja preciso aprender a naturalizar o 

nojo do corpo, a não re-conhecê-lo, “acostumar-se” com suas secreções, para intervir 

sobre ele cotidianamente. É oportuno destacar que no século XIX, os cadáveres passam 
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a ser objetos de estudo, e os médicos os primeiros profissionais a lidar com esses; sendo 

considerados os detentores dos segredos da vida e da morte. A morte é concebida, 

então, como a separação entre alma e corpo e é estudada em função das doenças e na 

tentativa de vencer a morte. Silva (2006) destaca: 

Tal aprendizado é permitido por um modo de conhecimento que adquire 

novo sentido no século XIX – a dissecação, o estudo da morte destituído 

de conteúdos existenciais e humanos, a morte biológica, técnica, a 

serviço da vida, por meio do refinamento dos estudos anatômicos 

permitidos com o estudo dos cadáveres. (p. 128) 

Um novo paradigma médico da teoria anátomo-clínica surge, então, no século 

XIX, e com esse um novo olhar sobre a morte. A medicina passou a se apoiar no corpo 

morto como objeto de estudo. O estudo dos cadáveres proporcionou grandes avanços na 

medicina e na Farmacologia e a dissecação tinha fins científicos. O corpo morto 

guardava mistérios sobre vida e morte, e velar os cadáveres por muito tempo também 

era uma forma de ver as manifestações da vida na morte (Ariès, 2003). Dessa forma, a 

preservação do corpo passa a ser importante não só para a higiene, como também para a 

preservação da vida, no âmbito estético e afetivo. As técnicas desenvolvidas para lidar 

com os cadáveres visam também combater a putrefação. Segundo Rodrigues (2007): 

Embora não muito coerentes entre si, o enfrentamento, a aceleração, a 

supressão, o retardamento, a preservação, a substituição e o 

deslocamento constituem as atitudes fundamentais diante do cadáver. No 

conjunto, entretanto, pode-se observar nessas técnicas por um lado 

preservar o corpo, deixar suas formas intactas ou reter partes do mesmo 

e, por outro, o desejo de despachá-lo, de aniquilá-lo, completamente. (p. 

135) 
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Observamos semelhanças nos entrevistados que, precisam retirar-lhes qualquer 

indício de identidade para poder manusear os corpos, e assim poder ter a permissão de 

tocá-los, considerando a dualidade sagrado-profano, como um mecanismo de defesa 

necessário para a realização de seu fazer. Isto os assemelha ao médico, que tantas vezes 

precisa, desde o início de sua formação, nas aulas de anatomia, “tornar o cadáver um 

boneco”. Conforme observou Silva (2006), os estudantes de Medicina fazem isso para 

suportar e aprender a lidar com a dureza e a frieza do corpo morto ou mesmo do 

processo de morte. Tal como o profissional de saúde, o médico, a enfermeira, o técnico 

em enfermagem, ao precisarem realizar procedimentos invasivos, causadores de dores e 

desconfortos, muitas vezes, “transformam” pessoas em doenças ou alvo de 

procedimentos para facilitar a realização dessas atividades, infelizmente não sem o risco 

de desumanizarem suas práticas. 

Ruiz e Cavalcante (2007) encontraram dados semelhantes aos apontados nestes 

achados. Ao refletirem sobre a relação desses profissionais com o defunto e suas 

secreções, eles também nos ensinam sobre as estratégias utilizadas para a transformação 

do defunto em corpo – objeto de trabalho: 

Nessas situações, o objeto de intervenção é quase que desafetivado, pois 

ele tornou-se um problema logístico que precisa ser rapidamente 

solucionado. Se um corpo humano pode produzir sentimentos de tristeza 

e dor por parte por ainda nos lembrar de sua condição humana, o corpo 

que libera muita secreção ou em estado de putrefação sintetiza a 

encarnação de horror e do desconforto. (p. 243) 

Silva (2006) destaca: “Sendo assim, promover a operação de transformação do 

‘morto pessoa’ em ‘morto boneco’ faz parte da estratégia institucional para minimizar o 

impacto com o cadáver” (p. 138). As falas a seguir são ilustrativas do processo 
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vivenciado pelos agentes funerários para a naturalização do corpo morto, para sua 

objetificação: 

Não tem emoção não é só um corpo. Não, eu vejo ali só um corpo 

mesmo. Ali é só uma matéria. (Jorge Luís Borges) 

 

Assim, é natural, como a gente tivesse vendo um pedaço de madeira. É. 

Uma mesa, uma cadeira, a gente (...). Aquilo ali não influência em nada. 

(Érico Veríssimo) 

 

Tem que levar como se fosse qualquer outra carga qualquer, pra mim; 

que num tô levando ninguém ali atrás. É como se fosse uma carga, eu 

penso assim, porque se eu ligar meu pensamento ao corpo, não vai dar 

certo. (Carlos Drummond de Andrade) 

A distância social é criada a partir das oposições que envolvem uma dialética de 

aproximação e afastamento. Mesmo que não absoluta essa distância é manipulada pelos 

indivíduos, a fim de determinar um lugar para cada coisa e, assim, evitar conflitos e 

ambiguidades na execução de seus papéis. Semelhante ao que acontece na formação 

médica, nas palavras de Silva (2006, p. 150): “A exclusão das emoções é transformada 

numa técnica científica, necessária ao bom desempenho do médico. A pretensão de 

‘neutralidade’ é a justificativa para tal exigência”. 

Os estudantes de medicina entram em contato com a morte a partir das aulas de 

anatomia e tocam-na inicialmente em partes, “peças” anatômicas que não compõem 

uma pessoa, o que, ainda muito impactante, pode suavizar tal contato, para em seguida 

relacionar-se com o cadáver inteiro e iniciar as dissecações. As emoções e reações são 

decorrentes desse contato. No caso dos agentes funerários, têm-se alguns agravantes: o 
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fato de receberem um corpo inteiro, muitas vezes ainda “quente”, com aspectos ainda 

muito “vivos”, com a história da morte e a dor dos familiares muito presentes e 

conhecidos, o que pode intensificar as dificuldades diante dessa prática. 

Para os agentes funerários, cujo corpo a ser “arrumado” não é apenas um corpo, 

mas um defunto que pertence a uma família que o espera lá fora e precisa reconhecê-lo 

como seu ente querido, se preparar para este contato não é uma preocupação de quem os 

“contrata”. Espera-se profissionais prontos a lidar com esta realidade, a enfrentar a 

morte escancarada em suas mais diferentes e impensadas formas. Preparo algum é 

realizado com esse profissionais; mesmo sabendo-se que a morte assusta e impacta, o 

que ficou evidenciado nos depoimentos dos entrevistados ao relatarem a não realização 

de cursos e treinamento – nem sequer no início da prática, cujo aprendizado ocorre 

informalmente, em serviço, com um aprendendo com o que já tem mais experiência. 

Como buscar o equilíbrio entre a necessária objetificação do corpo e o cuidar 

desse, tendo como horizonte o bem estar dos familiares, o universo simbólico, 

existencial, presente? Aos futuros profissionais de saúde em suas aulas de anatomia, a 

impessoalidade e a não identidade são reforçadas e possíveis. No caso dos agentes 

funerários, a identidade, o caráter pessoal que identifica aquele corpo, passa a ser a 

exigência de seu bom trabalho, especialmente no que diz respeito ao trato com as 

famílias. 

 
6.2. Cuidando do corpo morto: a re-humanização do defunto 

O agente funerário, diante de um objeto de trabalho tão mobilizador – o corpo 

morto – encontra-se diante da necessidade de objetivar, naturalizar e até despersonalizar 

esse corpo para dar conta de executar seu trabalho. Entretanto, seu objetivo inclui 

também higienizar, arrumar e dar ao defunto características de vida; isto é, amenizar as 
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feições da morte, o que se evidencia a partir dos significados relatados na Figura 1, na 

página 88, dentre eles o de “faz tudo”. 

Higienizar, fazer barba, arrumar cabelo, cortar unhas, vestir, maquiar, aplicar 

formol, são algumas ações possíveis para deixar esse corpo morto não ser apenas um 

defunto para a família que ainda o reconhece como um membro seu. 

No século XVIII e XIX, cuidar do defunto estava relacionado a ajudá-lo na 

passagem para a outra vida, para que não perturbasse os vivos. Nos dias de hoje, parece 

cada vez mais relacionado aos que ficam, para que esses possam ter os últimos 

momentos com seu ente querido de forma mais amena, mais suportável, sem estampar a 

morte de forma tão cruel e impessoal. 

Ao mesmo tempo em que precisam estar emocionalmente “distantes”, os agentes 

precisam estar próximos. Trabalham com a morte, mas a vida ainda se faz presente. Os 

agentes retiram aspectos de identidade desse corpo para suportar tocá-lo, mas buscam 

devolver esses mesmos traços para a família-cliente “reconhecê-lo” e, assim, poder se 

despedir. A função do agente funerário parece muito bem definida pelo entrevistado 

abaixo: 

Não enterrar aquele ser humano de qualquer jeito. Antigamente, o 

pessoal enrolava uma rede e enterrava em qualquer canto e hoje em dia 

tem o caixão, tem a funerária e tem o cemitério; praticamente, a gente tá 

arrumando o corpo pra ele não ir de qualquer jeito pro céu. (Guimarães 

Rosa) 

Contudo, para compreender a relação de cuidado ao corpo morto, realizada pelos 

agentes funerários, requer-se, antes, conhecer os ritos funerários, pois como destaca 

Bayard (1996, p. 179) “em todas as civilizações os cuidados com o corpo morto 

incluem preparações”. Então, convido-os a passear pela história de como esses cuidados 
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ao corpo morto, hoje, atribuídos aos agentes funerários, foram se configurando nessa 

profissão. 

No Brasil, os dados sobre ritos fúnebres são escassos. Registros indicam que, 

apenas no final dos anos 1980, a morte passa a ser “comercializada” por empresas que 

se especializam em prestar os serviços fúnebres. Entretanto, essa passagem não 

aconteceu de forma pacífica. Segundo relatos de Reis (1991), em seu livro intitulado A 

morte é uma festa, o Brasil, mais especificamente a Bahia, passou por um movimento 

contra o fim do monopólio católico nos cuidados fúnebres. 

A cemiterada aconteceu em 25 de outubro de 1836, na Bahia, e foi um 

movimento de protesto organizado pelas irmandades e organizações católicas de 

Salvador, responsáveis pelos funerais de seus membros, contra a lei que proibia o 

enterro nas igrejas – costume tradicional da época –, passando a uma companhia privada 

a “atribuição” dos enterros em Salvador. Tal movimento sacudiu a cidade, que 

convocou também a população para lutar contra os “cemiteristas” e a instalação do 

cemitério do Campo Santo. 

A Bahia dessa época tinha nas confrarias religiosas as instituições que 

influenciavam a população nos aspectos relacionados à vida e à morte. Os enterros nas 

igrejas eram considerados um aspecto relevante para a salvação da alma, e o processo 

de morrer era dirigido pelo próprio moribundo, quando possível, ou por seus parentes, 

amigos e membros da confraria, que escolhiam todos os detalhes para o funeral – desde 

a escolha da mortalha, a arrumação da casa para o velório, os convites para o enterro e 

as primeiras manifestações de luto. 

A morte era um acontecimento social. Tratados e cuidados como tal, os funerais 

eram grandiosos e suas dimensões estavam relacionadas ao status social do morto. A 

morte implicava uma preocupação com a salvação da alma e, para tanto, altas quantias 
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de dinheiro e bens eram pagos à Igreja Católica pelos pedidos de missas e intercessão de 

santos, determinados nos testamentos. 

“Os funerais de outrora e, em particular os enterros nas igrejas, revelam a 

enorme preocupação de nossos antepassados com seus próprios cadáveres e os 

cadáveres de seus mortos” (Reis, 1991, p. 25). Entretanto, os médicos da época se 

preocupavam com o fato de que esses costumes fúnebres prejudicarem a saúde dos 

vivos – preocupação essa, conforme destaquei anteriormente, advinda dos higienistas da 

Europa. 

Rodrigues (2007) refere que as práticas funerárias existem desde o período 

paleolítico médio (entre 10.000 e 35.000 antes da nossa era) e que os achados apontam 

que os homens de Neandertal experimentavam sentimentos muito próximos dos atuais, 

exemplificado por objetos encontrados junto aos corpos como forma de oferenda aos 

que morriam. 

Em sua maioria, o ato de morrer é uma ocasião pública, com manifestações de 

sentimentos e apoio, e os ritos, como o velório, servem a essas finalidades: expressão de 

sofrimento, despedida e apoio. Para Meneghel e Abbeg (2003) o funeral é percebido 

como reflexo das realizações da vida do indivíduo; um conforto para os vivos e o 

sistema mortuário é o meio que a sociedade encontra de reconstituir sua integridade 

após a perda de um dos membros. Portanto, é sabido que o trabalho do agente funerário 

esta relacionado com os ritos fúnebres, estabelecidos segundo as crenças de cada 

sociedade e relacionados à concepção de morte, de pós-morte e da relação entre os 

vivos e os mortos. 

Van Gennep (citado por Reis, 1991) lembra que os ritos fúnebres dividem-se em 

ritos de separação entre vivos e mortos, que compreendem, nos dias de hoje, a chamada 

higienização, o translado do cadáver, a cerimônia de sepultamento, o luto, dentre outros; 
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e os ritos de incorporação, relacionados à reunião do morto com os que morreram antes 

dele, tais como a extrema-unção e o próprio enterro. Frequentemente, os significados 

desses ritos se equivalem. 

Nessa direção, cuida-se do moribundo em seu processo de morte e, 

principalmente, do morto. No século XVIII, esse cuidado relacionava-se a uma forma 

de ajudá-lo a passar para o outro mundo e alcançar a salvação da alma. Por medo de 

serem “incomodados” ou na busca de serem ajudados, os vivos cuidavam dos mortos, 

compreensão que difere em cada cultura. 

O Brasil, país dominado, principalmente, pela cultura portuguesa e africana, 

incorporou muitas dessas crenças e ritos, mas segundo Reis (1991, p. 91): “Os 

brasileiros natos, fossem crioulos, brancos ou mestiços, continuaram e provavelmente 

aprofundaram as sínteses culturais, mas o que a documentação escrita sugere é que 

prevaleceu entre nós o modelo funerário ibérico”. 

No período de 1836, no Brasil, quando acontecia uma morte, as carpideiras se 

encarregavam com seus choros convulsivos para “anunciar” o luto, o que representava a 

obrigatoriedade desse sentimento e tinha, também, a finalidade de afastar os maus 

espíritos e a alma do morto dos vivos. O defunto deveria ser preparado de forma muito 

cuidadosa, estar limpo, bonito e cheiroso, o que incluía o banho e o corte de cabelos, 

unhas e barba, pois isso garantia que a alma do falecido não incomodaria os vivos. Tal 

cuidado era, pois, um ato de extrema importância. 

Entre outras pessoas, os alfaiates, responsáveis em vestir os vivos, aparecem, 

nessa época, como aqueles que vestiam também os mortos – cujas vestimentas eram 

mortalhas previamente escolhidas e descritas nos testamentos, quando isso era possível. 

A escolha das mortalhas era carregada de simbolismo, isto é, tinha um significado para 
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o morto e tinha relação com a irmandade à qual esse era partícipe. A mortalha 

relacionava-se, também, à condição social, ao sexo, à idade, às diferenças étnico-raciais. 

Enquanto uns arrumavam o morto, outros preparavam a casa para o funeral, o 

que geralmente era feito por uma pessoa do sexo masculino. Contratava-se um armador 

para “armar a casa”, isto é, decorá-la com os símbolos do luto. A sociedade precisava 

ser avisada da morte de um dos seus membros, o que poderia ser feito por meio de 

missas, convites fúnebres ou mesmo pelos gritos das carpideiras. As famílias buscavam 

fazer do enterro de seu membro um acontecimento social com numerosos participantes. 

Os cortejos eram realizados pelas pessoas ligadas ao morto, que conduziam o 

caixão até o local do sepultamento. Posteriormente, isso passou a ser feito por meio de 

carruagens. Só por volta do século XVIII, por carros fúnebres. Os caixões também 

passaram por mudanças: inicialmente, eram tumbas monopolizadas pelas santas casas; 

posteriormente, caixões coletivos; depois, passaram a ser individuais e próprios. Dessa 

forma, tornaram-se mais um acessório fúnebre de estratificação da morte. 

Os ritos fúnebres traziam custos e despesas referentes à preparação do cadáver, à 

encomendação da alma, ao acompanhamento do defunto, ao recebimento e à preparação 

do cadáver, às missas e aos dobres fúnebres, à música, ao transporte de objetos, à 

costura de mortalha, ao aluguel de sege, ao esquife, ao caixão, aos castiçais, aos 

tocheiros, e à compra de artigos fúnebres, como convites de enterro, incenso, alfazema, 

além de covas, velas, responsos, dobres de sinos, carpideiras, armadores, caixões, dentre 

outros. Dessa forma, percebe-se que as despesas com a morte já existiam antes mesmo 

da “comercialização” dos serviços funerários, o que pode demonstrar que morrer 

sempre foi algo que teve estreita relação com questões sociais e financeiras. Já nessa 

época segundo Reis (1991, p. 234) “tudo tinha seu preço e seu especialista”. 



127 
 

Pode-se dizer que o “comércio” da morte já existia desde esse período (século 

XVIII e XIX), mas parece que era camuflado pela “necessidade” de salvação da alma, o 

que tornava mais “aceito” pagar pelos serviços fúnebres. Morrer é um acontecimento 

caro, desde há muito tempo. Talvez, o que tenha mudado, sejam a formalização dos 

serviços e a centralização dos mesmos. Atualmente, a agência funerária oferece todos 

esses serviços, antes divididos por vários profissionais. 

Cada vez mais o mercado funerário cresce e oferece serviços e produtos que 

podem “facilitar” a resolução dos preparativos do ritual de despedida e, 

consequentemente, cada vez mais, novos valores financeiros são associados ao que pode 

ser adquirido, o que pode gerar sentimentos de gratidão ou de raiva e revolta. 

Feito esse percurso, convido-os, a partir das vozes dos agentes funerários, a 

olhar para o corpo morto – o defunto, com todas as suas características, secreções, 

odores e decomposições. 

Foi possível constatar que, apesar das dificuldades em lidarem com os corpos em 

estado de putrefação, pela dificuldade em manuseá-lo, pelo odor e pela perda de 

aspectos “humanos”, os agentes enxergam que essa tarefa faz parte de algo mais 

importante. Ou seja, o que limita sua prática, considerando que o objetivo ao arrumar 

aquele corpo “para não ir de qualquer jeito pro o céu”, significa, antes disso, cuidar da 

melhor forma possível para entregar o defunto aos familiares, de uma forma que estes 

possam re-conhecê-lo. Isso é, re-humanizar, no sentido de embelezar, de tentar trazer de 

volta um pouco do semblante perdido, do significado daquele que não é apenas um 

defunto, mas o corpo de alguém amado; transformar a putrefação, o odor, o machucado, 

em beleza ou, pelo menos, amenizar. Considera-se esse cuidado a re-humanização do 

defunto. Afinal, como afirmou Nogueira da Silva (2010, p. 49): “A face é o que nos 

aproxima de nossa humanidade. E isso é vital entre os que amam”. 
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É oportuno lembrarmos que o filme A Partida (Nakazawa et al., 2008) retrata o 

ritual japonês de acondicionar corpos, o qual cumpre etapas cujo objetivo não é apenas 

físico, mas, sobretudo, emocional e espiritual e, segundo uma das falas do filme: “A 

limpeza tira o odor, a fadiga e os desejos dessa vida”. Trabalham com uma foto da 

pessoa viva a fim de tentar “embelezá-la” tal qual era em vida. O serviço é feito em 

silêncio e sob os olhares dos familiares, o que não é comum em nossa cultura ocidental. 

Nesta, o corpo morto é entregue aos cuidados de uma empresa funerária, que fica com o 

corpo por um tempo para que, em um lugar reservado, com procedimentos não 

conhecidos pelos familiares, limpe-se e embeleze-se esse corpo e o devolva para o ritual 

de despedida. Isso parece configurar, ainda mais, o comercio funerário, pois como uma 

mercadoria, o defunto é retirado e quando “pronto” é devolvido – reflexo de uma 

cultura que precisa esconder a morte e evitar o sofrimento. 

A partida (Nakazawa et al., 2008) retrata o respeito pelo corpo morto e a 

necessidade desse profissional de entregar aos familiares um defunto re humanizado, 

características também observadas nesta pesquisa. Os entrevistados expressam seu 

respeito pelo defunto a ser cuidado e a igualdade de seus cuidados, como destaca 

Fernando Pessoa: 

(...) faz o serviço normal, normal, digamos assim, com respeito. Eu 

trabalho, nunca procurei desrespeitar o corpo; pode ser de um rico, pode 

ser de um pobre, pode ser um caixão de cinco mil, pode ser um de cem, o 

tratamento com o corpo sempre é o mesmo; de fazer a barba, fazer 

maquiagem, faço o serviço que tiver que fazer. 

Esse aspecto também foi observado por Silva (2006): 

O respeito, citado por todos os alunos e residentes, é uma das atitudes 

obrigatórias para quem tem acesso a esse espaço (referindo-se ao 
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anatômico). “Não brincar”, “não zoar”, não erotizar partes do corpo são 

atitudes esperadas e vigiadas durante a aquisição de um saber 

diferenciador e cujo ponto de reflexão é o trato com o cadáver, de grande 

importância prática e simbólica para o futuro desses estudantes. (p. 150) 

Diante do respeito ao sagrado, o corpo morto chama a atenção para a 

necessidade de rituais como “permissão” para violar o aspecto profano do contato com 

o corpo, segundo refere Fernando Pessoa: 

Eu gosto de saber, de trabalhar sempre com nome da pessoa que tô 

trabalhando. Às vezes, quando eu termino, eu rezo um Pai-Nosso, uma 

Ave-Maria, que Deus bote o pobre no lugar, essas coisas, a gente tem que 

trabalhar com respeito (...); pode ser eu amanhã, e eu vou querer também 

que a pessoa trabalhe comigo, faça com a mesma dignidade e respeito. 

O sagrado refere-se ao que não pode ser violado nem tocado, a não ser que essa 

profanação esteja em nome da vida, como é o caso dos estudantes de medicina nas aulas 

de anatomia, como referido por Silva (2006, p. 136): 

A sacralidade apontada funda-se na presença da morte e do morto, cujo 

toque só seria permitido para alguns iniciados (estudantes) em nome de 

um bem maior – a vida. Para esse fim a profanação é permitida. 

A presença dos mortos legitima o caráter de sacralidade do ambiente e a 

preparação para lidar com ele se limita à inculcação da obrigatoriedade 

de atitudes respeitosas, coerentes com a lógica da sacralidade. 

Em relação aos agentes funerários, essa profanação parece ser permitida a partir 

de uma necessidade dos familiares-clientes, que precisam dos corpos de seus entes 

queridos para proporcionar-lhes, e a si próprios, a despedida. Assim como para os 

estudantes de medicina, o respeito passa a ser a condição para a entrada no campo do 
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sagrado. Além disso, superstições e histórias de “punições” diante das violações 

justificam a necessidade de “não brincar com os mortos”, como contam os 

entrevistados: 

(...) eu já ouvi história, a gente ouve muita história em funerária aí, que 

tava arrumando um corpo aí, uma pessoa soltou uma piada e começou a 

rir aí, até hoje, dizem, mas tem testemunha que comprovou que a alma 

desse corpo até hoje brinca com ele, faz ele de boneco, de ventrilogo, 

como dizem; aí, o trabalho, a gente leva a sério, tá certo que a família 

fica na tristeza, né? Mas, ali, o trabalho, a gente tem que levar a sério, 

com respeito. (Graciliano Ramos) 

 

Não sei se existe isso, mas por ouvir desde criança, diz que se o olho da 

pessoa tá aberto e chamar pelo nome, fechando assim o olho, e diz que 

fecha mais rápido. (Fernando Pessoa) 

Além do respeito ao morto, observamos o respeito à família e a preocupação em 

atender às expectativas de devolver a essa o corpo de seu familiar a ser sepultado. É 

evidente o quanto se sentem gratificados, o que se evidencia diante dos agradecimentos 

dos familiares. É um reconhecimento aos agentes, de que vale à pena seu ofício. 

Afirmam os entrevistados: “A parte boa é quando a gente pega um defunto que a gente 

ajeita, a família reconhece, pede obrigado, pede desculpa e agradece” (Guimarães 

Rosa); “Gratificante, quando a família tá vendo, fica orgulhosa pelo que a gente faz, 

pela dedicação de cuidar do corpo” (Graciliano Ramos). 

Por outro lado, quando algo desagrada parece haver um incômodo, como aponta 

Jorge Luís Borges: 
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Pode ser, o seguinte, trabalhar o dia todo direito, no horário e no final, 

não, não, chegar na hora exata, entendeu? A pessoa marcar hora de 

terminar o serviço e você não chegar na hora, por algum motivo chegar 

atrasado; num é feitio da gente, a gente sempre procura chegar no 

horário, mas sempre acontece alguma coisa de imprevisto, que chega 

atrasado. Eu me sinto culpado, né? (em relato de cena) 

E Olavo Bilac reforça: 

Teve um aperreio que eu passei, num sepultamento, eu cheguei cinco 

minutos atrasado; a família me chamou de irresponsável, porque eu tinha 

acabado de chegar, cinco minutos atrasado. Eu fui explicar minha 

situação, só que esculhambaram comigo, me chamaram de irresponsável 

duas vezes, eu fiquei calado (...). (em relato de cena) 

Envolverem-se com as expectativas dos clientes, familiares enlutados, e buscar 

atingi-las é o objetivo desses profissionais, que diante de um corpo em decomposição e 

em estado de putrefação, têm sua prática limitada – causada não apenas pelo 

desconforto físico, decorrente do intenso mau cheiro, mas, sobretudo, por não poderem 

“embelezar” o defunto. 

Ser agente funerário é lidar com questões que envolvem o corpo morto, seus 

familiares (clientes), a sociedade, as limitações da profissão; além de si mesmos, suas 

famílias, suas necessidades e seus sentimentos; em um contexto que envolve a morte e 

todos os questionamentos e reflexões que o contato constante com a finitude os convida 

a fazer. Sentimentos que levam a reações que, muitas vezes, incomodam e machucam, 

direcionados à morte que arranca e mutila emocionalmente as pessoas que são visitadas 

por essa, e transferidos àqueles que concretizam essa realidade, os profissionais da 

morte, que só aparecem, só têm sua prática reconhecida a partir e pela morte. 
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A morte nos fala de nós, do tempo que nos resta, do que fizemos, de quem 

somos. A sociedade afasta qualquer tipo de contato com ela para, assim, se proteger de 

pensar sobre si, pois a morte do outro denuncia que somos finitos. Mas os agentes 

funerários não podem se afastar e o contato com a morte, constante, diário, intenso, 

pode mexer em feridas não cicatrizadas, em dores atuais e em possibilidades que aos 

demais não são levantadas. A dor do outro também pode doer em mim quando denuncia 

coisas minhas. 

 

6.3. O sofrimento diante da morte: a dor dos familiares enlutados e a dor diante 

deste contato 

O oficio do agente funerário o confronta com a morte e suas mais variadas 

formas, com as dores dos clientes que perdem seus entes queridos e com suas próprias 

dores, estampadas nas muitas histórias que passam a compor seu cotidiano. Além disso, 

as dificuldades relacionadas não só à execução de seu trabalho, como a desvalorização 

da sua profissão, podem constituir aspectos dolorosos desse fazer e que afetam a saúde 

mental desses profissionais. 

Ziegler (1977), ao falar das dores que envolvem o sepultar de um ente querido, 

destaca: “Os funerais, e isto em todas as sociedades evoluídas que se conhece, traduzem 

ao mesmo tempo uma crise e a superação dessa crise, de um lado o despedaçamento e a 

angústia, de outro, a esperança e a consolação” (p. 131). Diante da perda de um ente 

querido, estabelece-se um processo de luto, “tempo” necessário para a elaboração da 

perda, como destaca Kovács (2007, p. 217): “É a vivência da morte consciente, é como 

se uma parte nossa morresse. Faz parte de nossa existência e nos configura como 

humanos”. Não é considerada uma doença, mas um momento de crise que merece 

atenção e cuidado. As reações e a intensidade variam de acordo com alguns fatores 
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destacados por alguns autores (Franco, 2002, 2010; Parkes, 2009; dentre outros), como: 

a qualidade do vínculo com a pessoa perdida; a vulnerabilidade do enlutado; as 

circunstâncias da morte; a rede de apoio do enlutado; e as crenças do enlutado. 

O luto é uma experiência dolorosa, uma crise, que exigirá do enlutado 

adaptações e mudanças e o afetará nos aspectos: emocional/psíquico; cognitivo; físico e 

social. Configura-se uma vivência subjetiva, que não possui tempo definido para sua 

elaboração. Segundo Parkes (2009, p. 159) “Todos os lutos são traumáticos, mas alguns 

são mais traumáticos do que outros”. 

Os sentimentos e reações diante da morte podem variar de raiva a tristeza, 

medo, alívio. Emoções vivenciadas diante de uma nova situação não desejada e, muitas 

vezes, inesperada, pois, de certa forma, nunca parecemos prontos para partir ou deixar 

quem amamos ir. Alguns estudiosos sobre o luto (Bowlby, 1985, 1997; Franco, 2002, 

2010; Kübler-Ross, 1981; Parkes, 1998, 2009; Rando, 1993; Worden, 1998; dentre 

outros), em seus primeiros estudos, observaram reações semelhantes entre as pessoas 

que vivenciavam situações de perda, que não ocorriam de forma sequencial: choque; 

busca; desorganização e desespero; e reorganização (Bowlby, 1985). Observa-se, 

atualmente, uma nova forma de abordar as oscilações desse processo, não mais se 

referindo a fases, mas a um processo dual do luto, no qual há uma alternância entre o 

investimento na dor e o investimento na vida (Mazorra, 2009). 

Assim, os agentes funerários se defrontam com pessoas ainda em choque, diante 

da morte de seus familiares e, com isso, sujeitos a variadas possibilidades de reações e, 

muitas vezes, são eles os alvos das primeiras reações de luto dos familiares. Os agentes 

são os responsáveis pela remoção do corpo do lugar onde a morte aconteceu, seja 

hospital, residência, ITEP, dentre outros, até a funerária, para higienização; em seguida, 

da funerária para o local em que corpo será velado; e, em alguns casos, desse lugar para 
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o cemitério, o que pode “favorecer” as expressões das primeiras emoções diante da 

perda dirigidas a eles. Naquele momento, são eles os representantes de um dado de 

realidade, a morte, por muitos ainda não assimilada. Transportar um corpo morto é 

denunciar que esse já não pode realizar atividades de vida. 

Durante a realização das oficinas, pedi aos agentes funerários que 

imaginassem/criassem uma cena real ou imaginária em que eles eram os agentes 

funerários e vivenciavam um dia de trabalho com dificuldades. Buscam soluções, mas 

não se saem bem desse dia de trabalho. Em seguida, pedi que descrevessem, com o 

máximo de detalhes, incluindo seus sentimentos e depois compartilhavam com o grupo. 

A cena dois consistia na mesma instrução, mas os agentes buscavam soluções e se 

saíam bem – segundo Apêndice 2. O uso das cenas – como já explicitado no capítulo 3, 

item 3.2.2 – foi escolhido como instrumento de coleta de dados. O objetivo foi 

aprofundar os dados colhidos e acessar os conteúdos que se encontravam racionalizados 

nos discursos; isto é, como forma de favorecer a projeção de desejos, medos, 

expectativas, bem como confrontar percepções, permitindo um melhor acesso à 

subjetividade dos entrevistados. 

Quando solicitados a imaginar a cena um, durante as oficinas, os agentes 

funerários citaram cenas de seus cotidianos e aquelas em que eles não se saíam bem 

estavam relacionadas a situações vivenciadas com os familiares e suas reações, como 

destacam: 

Teve um aperreio que eu passei, num sepultamento; eu cheguei cinco 

minutos atrasado, a família me chamou de irresponsável porque eu tinha 

acabado de chegar, cinco minutos atrasado. Eu fui explicar minha 

situação, só que esculhambaram comigo, me chamaram de irresponsável 

duas vezes, eu fiquei calado. (Olavo Bilac, em relato de cena) 
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E o meu, foi aquele caso que eu já contei pra você, que a mãe foi pra 

Sítio Novo, toda tranquilazinha; e, quando chegou lá, ela quis tacar a 

pedra no carro; aí, a gente teve que agir normal. A família chegou, pediu 

desculpa, porque ela tinha feito aquilo, porque ela tinha um desviozinho 

mental. Eu disse: “mas ela foi o caminho todinho bem e quando chegou 

aqui, ela vinha até conversando comigo”. Aí, ela chegou lá, ela se 

desesperou, viu a multidão, aí tentou jogar a pedra no carro, mas normal; 

a gente soube se sair normal, eu num vou maltratar ela por causa disso, 

né? É o cotidiano da gente. (Érico Veríssimo, em relato de cena) 

 

Semana passada, teve um que chegou um aqui, transtornado, chegou todo 

abusado, tava atendendo aí, ele diz: “não, porque a outra funerária faz 

mais barato”; eu disse “se ele faz, fique à vontade, o senhor tem todo o 

direito, eu estou dando o orçamento, a gente faz também, mas se o senhor 

acha que lá eles fazem o serviço direito como a gente faz aqui, o senhor 

...”. Depois, ele chegou aqui me pediu desculpa, ele disse até que eu tava 

faltando com respeito com ele; eu disse: “não, eu não tô faltando com 

respeito, eu tô dizendo”; tava ele e a irmã dele, a irmã dele também, tava 

transtornado, teve uma hora que ele desmaiou, caiu no chão. Aí, depois, 

ele me pediu desculpa. A gente, às vezes vem um familiar também, pega 

leva, pega uma água. (Jorge Luís Borges, em relato de cena) 

Todos os agentes funerários destacaram dificuldades vivenciadas com 

familiares, no que diz respeito às emoções direcionadas a eles, dado que confirmou os 

relatos das entrevistas, como apontam os participantes: “(...) ela desce do carro me 
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xingando, braba; aí, rebolou uma pedra no carro (...)” (Érico Veríssimo); “Acontece de 

chegar e, até de xingar a pessoa e eu ter que ficar calado (...)” (Jorge Luís Borges). 

Além de ter que lidar com as reações de seus clientes, advindas da dor da perda, 

esses profissionais mencionam também o quanto são tocados por essas dores, como uma 

ferida sempre aberta, como é ilustrado por Gabriel García Márquez: “Minha natureza, 

na realidade, não aceita, não. Eu chego aqui perto de um caixão, vejo sangue, colocar 

roupa, é muito complicado, não é bom não”. 

Boemer e Souza (1998) por outro lado, descrevem em seus estudos o sofrimento 

mental do trabalhador de funerária, quando eles mencionam a desintegração e a 

mutilação de corpos e, de forma muito particular, o lidar penoso quando se trata de uma 

criança. Dittmar (citado por Boemer & Souza, 1998) afirma que o mesmo ocorre com os 

sepultadores que se entristecem com os familiares, especialmente, quando o morto é 

uma criança, levando-os a chorar junto com a família. 

As pesquisas acima apresentam relação com nossos achados, em que 

observamos também referências a dificuldades em lidar com a emoção de algumas 

famílias e em casos que envolvem crianças, como aponta Jorge Luís Borges: “(...) às 

vezes, até a gente que não é da família, a gente sente, quando vê aquele clamor, pessoas 

chorando, principalmente quando é uma criança, né?”. Dificuldades reforçadas por 

outros entrevistados: “Emocionalmente, é como eu falei pra você, quando se trata de 

criança (...) criança, eu tenho filho, né? (...)” (Fernando Pessoa); “Pegar um trabalho 

com criança, nem me chame. É o mais difícil, você imagina, você olhar um bebezinho 

lindo num caixão, você imagina o quê, você tem filhos; você imagina logo um filho 

seu” (Gabriel García Márquez); “(...) criança mesmo, não gosto, não; porque o peito fica 

meio arrochado, aquele trambolho dentro assim, mas (...) aí, o que você tem que fazer 

das tripas coração e vestir normal (...)” (Olavo Bilac). 
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Interessante destacar que, dos nove entrevistados, sete citaram os casos de 

crianças como os mais difíceis; destes, seis justificaram o fato de ter filhos como algo 

que os levam a associar tal perda à possibilidade de perda dos seus próprios filhos. Os 

agentes apresentam também o quanto são tocados pelas emoções dos familiares. Segue 

o que os tocam, presente em alguns relatos: 

(...) a família, quando a gente fala com a família fica... Vê a situação 

difícil, falar com uma pessoa que perdeu um parente, aquele negócio 

todo, uma situação; às vezes a gente fica sem ação (...). (Gabriel García 

Márquez) 

 

(...) foi triste, até na hora de sair, não teve uma pessoa que não chorasse 

na rua, foi um clamor, até eu chorei. (Jorge Luís Borges) 

 

Então, aquele momento ali é muito difícil, eles tão com uma dor e você 

não pode fazer nada, só pode é ajudar; porque se você tentar fazer 

alguma coisa a mais, você pode até tá prejudicando. Então, tem que ter 

muito cuidado nessas horas, né? Porque é dor de um pai, ou uma mãe, ou 

um filho. Aí, eu chego de momento, pra fazer o serviço, aí tá as pessoas 

lá chorando, agarrado um com o outro, eu não vou pro meio. (Carlos 

Drummond de Andrade) 

Tais dados nos remetem ao que acontece com profissionais de saúde diante da 

morte de seus pacientes. Algumas pesquisas com profissionais de saúde destacam que a 

equipe de saúde oscila entre a onipotência, decorrente do avanço tecnológico, 

acreditando que tudo é possível, e a frustração diante da morte, como destaca Kovács 

(2003b): 
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Para o corpo de enfermagem surgem dificuldades no lidar com os 

problemas advindos do contato diário, pois esses profissionais são os que 

estão mais próximos do paciente e dos familiares, provocando um 

estresse de difícil resolução. O sentimento gerado nessas situações 

traduz-se em impotência, frustração, culpa, irritação, entre outros; sendo 

que, muitas vezes esses sentimentos precisam ser abafados, porque 

podem perturbar a eficácia dos cuidados. (p. 29) 

Portanto, estudos com profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem que, assim como os agentes funerários, trabalham diariamente 

com a morte e a dor do outro, apontam consequências na concepção do conceito de 

morte, bem como reações emocionais que podem levar à exaustão, configurando a 

Síndrome de Burnout (Bosco, 2008). A Síndrome de Burnout caracteriza-se por uma 

sobrecarga física e emocional que pode levar a um colapso, manifestando-se por 

sintomas físicos e psíquicos e, em circunstâncias mais graves, leva ao adoecimento e à 

incapacitação para o trabalho. É uma reação à tensão emocional e crônica de pessoas 

que cuidam de uma maneira muito intensa de outras (Shimizu, 2000). 

Cuidar da morte como possibilidade e cuidar do corpo morto, portanto, da morte 

como realidade concreta, exige muito desses profissionais. Os profissionais que se 

dedicam a essas atividades merecem um olhar atento de estudiosos. É preciso que eles 

possam ser escutados a fim de terem acolhidas suas vulnerabilidades e, quiçá, possam 

ser transformadas as questões específicas desse cotidiano permeado por um contato 

constante com a dor da perda e com a finitude. Eles estão a todo o momento sendo 

instigados a pensar sobre a existência, sobre o humano, o demasiadamente humano que 

existe em cada um de nós, por meio do convívio com a morte. 



139 
 

Diante de um objeto de trabalho tão mobilizador, a morte concretizada no corpo 

morto e na dor dos familiares-clientes, os agentes funerários desenvolvem estratégias 

pessoais, como destacam: 

Rapaz, o difícil é ficar dentro, depois que você sai, tomo um copo d’água, 

acende um cigarro e vai passando. Você não vai tá conversando, falando, 

comenta, fica aquela sensação, mas... Procuro conversar pra tentar 

esquecer mais. (Gabriel García Márquez, em relato de cena) 

 

Olha, dentro do trabalho fico um pouco irritado, às vezes até discuto por 

besteira (...) no ambiente de trabalho, quando eu continuo, por exemplo, 

se eu trabalhar hoje, aí pego um caso desses assim, aí já saio muito 

abalado, meio chocado, né? E quando pego um caso de, que eu saio do 

trabalho, só penso logo pra chegar em casa. Então, eu chego em casa, 

tomo um banho, até aí eu procuro deixar fora, viver outra vida, né? 

Quando eu tô em casa, procuro sempre inventar alguma coisa de jogo, 

um filme, televisão, essas coisas, né? Em casa geralmente vê outra 

história. (Fernando Pessoa, em relato de cena) 

 

A gente escuta, diz que eles estão com a razão, a gente entende pois é o 

temperamento. Passa, amanha já é outro dia, a gente sai de lá já pega 

outro pessoal, uma família; às vezes num dá nem tempo, e no outro dia a 

gente já tá de novo na luta. Eu (...) manter a calma. Vai esquecendo e 

chega em casa, não toco no assunto, sigo minha vida, com minha família 

(...). (Jorge Luís Borges, em relato de cena e entrevista) 
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Interessante destacar que não foi encontrada relação significativa dos aspectos 

analisados com o tempo de serviço dos agentes funerários, sendo comum a “adaptação” 

ao trabalho após a naturalização do contato com a morte e com o corpo morto, o que 

acontece com a constância do contato e o enfrentamento do impacto inicial. Parece que 

o tempo de serviço concretiza a atividade como uma profissão, mas não os protege de se 

emocionar com alguns casos que atendem. 

Cuidar do corpo morto, embelezando-o, buscando re-humanizá-lo, é uma 

atividade que leva os agentes funerários a entrar em contato não só com as dores das 

famílias, mas também com todo o preconceito e a discriminação diante de uma 

profissão que denuncia o que não se quer entrar em contato, a morte. Com isso, surgem 

reações de repulsa, como já mencionadas pelos entrevistados, no item 6.2 deste capítulo 

(página 121). 

Assim, “embelezar” um corpo morto é uma atividade de cuidado que envolve 

não apenas esse corpo, mas, sobretudo, os familiares que esperam olhar para seu ente 

querido e não ver apenas um defunto. Esses desejam ver aquele que foi em vida, 

esperam que a fisionomia de quem esteja partindo revele a serenidade de que, na 

verdade, eles precisam para continuar a vida. É nisso que se encontra a gratidão da 

família, é nesse aspecto que se sentem cuidados e amparados pelos agentes, que, diante 

da fria e rígida face da morte, conseguem suavizar e embelezar o que parece tão feio e 

cruel, a perda de um ente querido. 

 

6.4. Um cuidador diante da morte 

O que significa cuidado? De que cuidado estamos falando, do cuidado para que 

a morte não se aproxime, um cuidado para que a morte não mostre sua cara, mesmo 

quando todos sabem que ela já se faz presente? E o que dizer do cuidado quando a 
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morte chega? Será que é possível? Cuida-se do que ou de quem? É um cuidado 

meramente instrumental ou implica em estar solicito a outras dimensões, como as 

simbólicas e existenciais? 

Mas o que é um profissional de cuidado? Minha proposta é convidar a todos a 

refletir sobre o conceito e a percepção do que significa cuidar, ampliando tal perspectiva 

para o que, neste texto, está sendo chamado de cuidado com a “morte morta”, com o 

corpo morto e seus familiares enlutados. 

Os “últimos cuidados” não se encerram com a morte, mas talvez um novo tipo 

de cuidado se inicie com o fim da vida... Cuidar de um corpo sem vida, “prepará-lo” 

para a despedida dos que aqui ficam, pode ser uma das formas de cuidado muito 

importante, considerando a necessidade social e psíquica do ritual de despedida da vida-

morte – denominada pela nossa cultura como ritos funerários. 

Segundo o dicionário Aurélio, cuidado significa: desvelo, responsabilidade, 

atenção, cautela. Do latim, cuidado significa Cura e, segundo Boff (2005, p. 34), 

Em seu sentido mais antigo, cura se escrevia em latim coera e se usava 

em um contexto de relações humanas de amor e de amizade. Cura queria 

expressar a atitude de cuidado, de desvelo, de preocupação e de 

inquietação pelo objeto ou pela pessoa amada. Outros derivam cuidado 

de cogitare-cogitatus e de sua corruptela coyedar, coidar, cuidar. O 

sentido de cogitare-cogitatus é o mesmo de cura: cogitar e pensar no 

outro, colocar a atenção nele, mostrar interesse por ele e revelar uma 

atitude de desvelo, até de preocupação pelo outro. O cuidado somente 

surge quando a existência de alguém tem importância para mim. Passo 

então a dedicar-me a ele; disponho-me a participar de seu destino, de 

suas buscas, de seus sofrimentos e de suas conquistas, enfim, de sua vida. 
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Cuidado, como propõe Heidegger, é uma forma de ser-no-mundo-com o outro, 

algo intrínseco do humano, mas tão esquecido na contemporaneidade. É o cuidado, 

segundo Heidegger, que molda, a partir do mundo, as diversas formas da existência, 

como destaca Ayres (2009, p. 43): “O humano surge como criador e criatura da 

existência, numa construção sempre em curso, que tem como substrato a linguagem e 

como ‘artesão’ o cuidado”. Assim, o cuidado é o ser do humano, a qual está 

constantemente sendo exercida sobre sua própria existência e a do seu mundo, 

considerando que o ser é sempre ser-no-mundo-com-o-outro, como complementa Ayres 

(2009, p. 87): “nunca como um ato inteiramente consciente, intencional ou controlável, 

mas sempre como resultado de uma auto-compreensão e ação transformadoras”. 

Escutando os agentes funerários, suas histórias, suas emoções, suas dificuldades 

e, sobretudo, escutando o ser humano de cada um deles, deparei-me com atitudes de 

cuidado que, até então, não havia dado conta. Afinal, cuidando da morte, por meio do 

preparo do corpo morto, os agentes cuidam também da vida dos familiares que ficam. 

Sua prática profissional oferece uma ação que interfere diretamente em quem será 

atendido, como destaca Heidegger (2009): 

O “finado” que, em oposição ao morto, foi retirado do meio dos que 

“ficam para trás” é objeto de “ocupação” nos funerais, no enterro, nas 

cerimônias e cultos dos mortos. (...) Junto com ele, na homenagem do 

culto, os que ficaram para trás são e estão com ele, no modo de uma 

preocupação reverencial. (p. 312) 

Dessa forma, parece que Heidegger (2009) afirma o quanto esse cuidado ao 

morto é um cuidado à reverência e ao ritual de despedida, importante para os que ficam. 

O cuidado ao qual proponho discutir é um conceito que envolve mudanças em 

todas as suas categorias, a saber a categoria ontológica, relacionada à compreensão 
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filosófica direcionada para uma “interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio 

de um sofrimento ou o alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes 

especificamente voltados para essa finalidade” (Ayres, 2009, p. 42) e que envolve 

movimento, interação, identidade/alteridade, plasticidade, projeto, desejo, 

temporalidade, não causalidade e responsabilidade. A categoria genealógica apontada 

por Foucault como a ideia de cuidar de si, como atributo e necessidade universal; a 

categoria crítica relacionada às tecnologias utilizadas para o cuidado à saúde e a 

categoria reconstrutiva a qual “visa a possibilidade de um diálogo aberto e produtivo 

entre a tecnociência médica e a construção livre e solidária de uma vida que se quer 

feliz, a que estamos chamando Cuidado” (Ayres, 2009, p. 63). 

Assim, o cuidado como categoria genealógica permite questionar como os 

agentes funerários estão implicados nos cuidados a si e se, de fato, as medidas tomadas 

por eles se mostram eficazes. Como destacado no item 6.3, sobre o sofrimento diante da 

morte, encontramos estratégias dos agentes para se “desligar” quando um dia de 

trabalho se classifica como desgastante e pesado. Ouvem música, conversam, brincam 

com os filhos, um deles cozinha e todos referem o banho como o demarcador de um dia 

de trabalho, como se a água pudesse purificar e limpar as dores ouvidas e 

acompanhadas durante o dia de trabalho. Mas o cuidado também envolve a categoria 

reconstrutiva, na medida em que somos um ser-no-mundo-com-o-outro, também 

estamos todos envolvidos na responsabilidade diante dos projetos de felicidade das 

pessoas com as quais nos relacionamos, sejam os agentes funerários em relação a seus 

clientes, oferecendo-lhes um corpo cuidado, re-humanizado; seja a sociedade em si, 

incluindo as empresas, na necessidade de locais de cuidado e atenção às dores e às 

dificuldades que envolvem esses profissionais. 
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Para um cuidado integral e efetivo, torna-se necessário não só conhecimento 

técnico, mas, sobretudo, sabedoria prática, que envolve o voltar-se à presença do outro; 

otimizar a interação e enriquecer horizontes, o que é viabilizado pelo acolhimento; 

diálogo e a superação a conformação individualista. Ancorada na perspectiva de Ayres 

(2009, p. 36) “cuidar é querer, é fazer projetos, é moldar a argila. Querer é o atributo e 

o ato do ser. Cuidar é sustentar no tempo, contra e a partir da resistência da matéria, 

uma forma simplesmente humana de ser”. Assim, o autor, ao referir-se ao cuidado no 

campo da saúde, define cuidado como “uma interação entre dois ou mais sujeitos 

visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de um bem-estar, sempre mediada por 

saberes especificamente voltados para essa finalidade” (Ayres, 2009, p. 42). 

O cuidado proposto por Ayres sugere um saber não apenas técnico, mas um 

saber prático, o qual cria sujeitos e não apenas procedimentos e que surge da escuta das 

necessidades de quem está sendo “atendido”, no caso estudado, as famílias enlutadas. 

Ayres (2004) destaca alguns aspectos mutuamente implicados no cuidado: 

responsabilidade e identidade. A responsabilidade que quem cuida assume diante de 

quem é cuidado e vice-versa; isto é, “responsabilizar-se implica correr o risco de tornar-

se caução de suas próprias ações” (Ayres, 2004, p. 24); e, dessa forma, agindo em- 

função-de-algo, mostra quem se é ou se busca ser. 

A família que procura pelo serviço funerário pede os cuidados ao corpo morto e, 

assim, ao momento de despedida. Acolhendo os pedidos dessa família, o agente 

funerário está cuidando e responsabilizando-se por esse Outro que o procura. Uma 

relação dialógica estabelecida a partir do “encontro” de sujeitos e não apenas de 

funcionário-cliente. Cuidar da família enlutada na fase aguda de sua dor é um ato de 

cuidado que se refere a acolhimento, responsabilidade, identidade e disponibilidade ao 

diálogo. 
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Esta pesquisa revela o quanto os agentes funerários se mostram disponíveis a 

cuidar do corpo morto e dos familiares que os procuram, muitas vezes ouvindo suas 

histórias, acolhendo suas lágrimas e, até mesmo, sendo alvo da raiva. Mas, sobretudo, 

esforçando-se para entregar-lhe um corpo morto em que possam reconhecer seu ente 

querido e, assim, se despedir. Os agentes esbarram em dificuldades práticas e 

emocionais, que limitam suas atividades e, muitas vezes, causam sofrimento e 

frustração. Mas quem cuida dos agentes funerários? 

Esta pesquisa se destina também a alertar para a necessidade de cuidar desse 

cuidador, cuja rotina de trabalho é repleta de dores, odores e texturas que a morte 

contempla. Cuidado que vai desde o conhecimento prático, com a necessidade de 

treinamentos e cursos de capacitação, até o cuidado à sabedoria prática, por meio de 

espaços de escuta e acolhimento. Esta pesquisa lança um pedido de alerta para essa 

profissão que precisa de melhores condições de trabalho, remuneração, preparo e apoio. 

Os agentes funerários são aqui tratados como profissionais de cuidado, que 

afetam a vida das pessoas que procuram por seus serviços e são afetados por elas. 

Nossos agentes resumem melhor o sentido do seu ofício de cuidadores diante da morte: 

É triste quando a gente perde um parente da gente. Mas, no caso, é sua 

profissão e você tem que fazer, é sua profissão você tem que... Mesmo 

com as lágrimas descendo, tem que fazer, tem que executar seu serviço. 

(Olavo Bilac) 

 

A gente sente não poder ajudar, a gente ajuda na maneira do possível, 

tem coisas que a gente não pode fazer (...). (Jorge Luís Borges) 

 



146 
 

É um trabalho que não tem dia santo, não tem feriado, não tem nada não, 

tem que tá ali dentro. É como hospital, né? Quem é médico, quem é 

enfermeiro, não pode faltar, tem que tá ali dentro. (Fernando Pessoa) 

 

Mais gratificante na minha profissão... o dia a dia e ajudar às pessoas; 

ajudar às pessoas na hora certa, na hora que eles precisam; às vezes, 

precisam só de um orientação, eu procuro me informar pra deixar eles 

satisfeitos. É na tristeza, a pessoa chorando e você ali. Prestando serviço 

e acalmando a pessoa, então isso aí, se você não tiver um controle 

emocional... Você arreia também. Sentir que você ajuda às pessoas, isso 

é gratificante. Isso que faz bem. (Carlos Drummond de Andrade)
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7. Considerações finais: as dores e os aprendizados de con-viver e 

conhecer a morte 

 

“O que escrevo não é o que tenho, é o 

que me falta. Escrevo porque tenho sede 

e não porque tenho água. Sou pote” 

(Rubem Alves, O melhor de Rubem 

Alves). 

 

Pensar, falar, estudar, pesquisar sobre a morte e todos os aspectos que a envolve 

traz à tona a história, as regras, as leis que tanto regeram e dominaram nações, culturas, 

famílias e pessoas. 

A morte, último estágio do desenvolvimento humano, é um fato, um 

acontecimento que mobiliza todo o sistema familiar e social que envolve o morto. 

As atitudes do homem diante da morte já a consideraram “domada”, “do outro”, 

“invertida” (Ariès, 2003) e agora “re-humanizada”, mas, sempre morte; traz sofrimento, 

necessidade de reestruturação. Independente de que nome possa ter, medidas precisam 

ser tomadas, rituais precisam ser realizados, e a despedida, o último momento com 

aquele(a) que foi tão importante em vida deixará um luto a ser vivenciado. 

Em um tempo em que a sociedade cresce cada vez mais em recursos e avanços 

tecnológicos e de desenvolvimento, o consumo passa a ser a lei; e a expressão de 

emoções, sinônimo de fraqueza. O que fazer, então, quando a morte acontece? Talvez, o 
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possível seja contratar os melhores produtos e serviços para demonstrar a importância 

de quem morreu. 

As indústrias funerárias ganharam espaço e se tornaram necessárias, 

acompanharam o desenvolvimento e oferecem desde um simples caixão, uma simples 

mortalha ou vestimenta, uma simples higienização, em um simples velório até 

embalsamamento, cremação, caixões e urnas luxuosas, tanatopraxia e velórios com 

música, memorial eletrônico e velórios virtuais (internet). 

O agente funerário é o profissional da morte, o responsável por esses serviços, 

aquele que oferece a possibilidade de entregar um defunto que não estampe as faces da 

morte. Ao re-humanizar o corpo morto, limpa, higieniza, maquia e até perfuma, a fim de 

oferecer à família, por meio de um corpo íntegro e reconhecido, a despedida necessária 

e tão importante no último momento. 

Este estudo demonstrou que, diante dessa prática, a morte precisa ser 

racionalizada como objeto de trabalho, passa a ser definida como “natural”, “uma 

passagem”, “uma certeza”, mas quando afeta a vida pessoal, traz consigo todas as 

emoções que marcam os que passam pela dor da perda, como demonstrou Fernando 

Pessoa: “É, não muda, não; não vejo diferença não. Como eu disse a você, eu achava 

que, quando acontecesse na família da gente, uma pessoa da gente, a gente ia tá 

preparado, mas não existe isso, não existe”. 

O contato com o corpo morto, no qual a morte se torna concreta, também requer 

recursos para que seu caráter sagrado possa ser violado. Revela as possibilidades de 

morte e as fragilidades de ser apenas um corpo, que pode trazer odores e 

decomposições, antes apenas atribuídas a animais, como revela Gabriel García 

Márquez: “(...) não é nojo da pessoa, do ser humano, é daquela catinga, daquele fedor, o 

ser humano fede mais que carne de animal morto, mais podre que cachorro morto”. 
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O defunto é o objeto de trabalho desses profissionais e o cuidado se torna 

possível a partir de mecanismos de defesa de naturalização. Entretanto, o contato com 

os familiares estampa a dor e a história não só da morte, como do corpo morto e daquela 

família, o que difere dos cadáveres do anatômico, no caso dos estudantes de medicina, 

que, de fato, não possuem identidade nem histórias conhecidas. Assim, como não 

sentir? Como não se emocionar? 

Sofrimentos, dores, dificuldades são revelados no contato com os familiares 

enlutados, clientes que, diante de suas fragilidades, acabam por contar muito de suas 

histórias. Apresentam o defunto como uma pessoa e não apenas como um corpo morto, 

o que pode emocionar e, por vezes, levá-los a se identificar. 

Além disso, ao receber o corpo para os últimos cuidados, o agente funerário está 

sujeito às reações da família, a qual se encontra ainda impactada diante da notícia da 

morte. Algumas vezes, familiares expressam sua dor em reações direcionadas a esses 

profissionais, que mostram a realidade ainda tão difícil de ser aceita, a morte. 

“Entregar o corpo” ao familiar, e ser agradecido por isso, é a grande satisfação 

numa profissão que possui pouco reconhecimento social, que enfrenta dificuldades 

relacionadas ao preparo para a atuação, às condições de trabalho, aos salários baixos, 

sem órgão de defesa e fiscalização. Enfim, uma profissão “de qualquer um”, “para 

qualquer um”, mas que, de fato, não é feita por qualquer um. 

Quem são essas pessoas que, de uma forma ou de outra, “escolhem” e 

permanecem neste ofício, mesmo diante de tantas e visíveis dificuldades? São pessoas 

como qualquer um de nós, como todos nós, que têm família, história, sentimentos, 

medos e necessidades. Grandes pessoas que se dispõem a cuidar do que não é delas, 

nem para elas: um corpo morto e, para isso, precisam se utilizar estratégias de 

enfrentamento para suportar tantas dores, todos os dias. Pessoas, profissionais que 
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precisam de cuidado, de atenção e de voz para dizer e, se possível, gritar ao mundo 

sobre a “beleza” de sua prática. 

Conhecer os agentes funerários permitiu-me, hoje, oferecer-lhes respeito e 

admiração, e é com esses sentimentos que desejo que esta pesquisa invada os leitores e 

que esses profissionais possam conquistar um lugar digno em nossa sociedade. Para 

que, quando nós ou nossos familiares estivermos em suas mãos, possamos receber deles 

o mesmo cuidado, com a mesma dedicação e respeito que eles ofereceram a tantos 

corpos, defuntos, que já passaram por eles. 

Cuidadores são também os agentes funerários, que ao cuidar do corpo morto, por 

meio da higienização e, por que não dizer, da re-humanização de corpos mortos, cuidam 

dos familiares que os procuram, como clientes tomados pela dor da perda, muitas vezes, 

“trazendo” corpos despedaçados, mutilados, ou mesmo, com a morte tão cruelmente 

estampada e que, ao atuarem, “entregam” não apenas um corpo morto mas uma pessoa 

morta. 

A arte também reforçou o recuperado em nossa pesquisa, o filme A Partida 

(Nakazawa et al., 2008), retratou os achados, mesmo sendo em outra cultura, a Oriental, 

parece que alguns aspectos se repetem: a morte como um acontecimento temido e pouco 

falado, ritualizado de maneira a facilitar a passagem do morto para a outra vida, mas, 

sobretudo, para permitir a despedida. A preocupação em suavizar as faces da morte, 

além da discriminação e do preconceito diante do profissional que “toca” a morte, que, 

diante do corpo morto, invade os espaços sagrados; cuidar do corpo morto, re-

humanizando-o. Ser “profissional da morte” parece não ser uma escolha advinda do 

desejo pela profissão, mas iniciada pela necessidade financeira, que, nesse caso, é alta. 

Atribuir um significado à profissão parece ser o fator determinante para a permanência, 

como diz o protagonista do filme, Daigo: 
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Fazer reviver um corpo frio e dar a ele beleza eterna isso tudo feito com 

muita tranqüilidade, precisão e sobretudo com infinito afeto. Participar 

do último adeus e acompanhar o morto em sua viagem. Nisso eu percebi 

uma sensação de paz e extraordinária beleza. (Nakazawa et al., 2008) 

A partida (Nakazawa et al., 2008) não retratou apenas os achados desta pesquisa, 

conseguiu, também, demonstrar a beleza encontrada nesse universo de pesquisa, a partir 

da disponibilidade de, verdadeiramente, olhar para esses profissionais. O filme é um 

resumo fiel ao observado neste estudo. 

Vejo beleza nessa prática, mas também vejo dificuldades; vejo o quanto reflete, 

ainda, as dificuldades de uma sociedade que marginaliza a morte e tudo o que está 

relacionado a ela. 

O cuidado não se encerra no que parece o fim, pois é aí que novos começos 

surgem e recomeços se tornam necessários. Cuidar é um ato humano, demasiadamente 

humano, e possível, mesmo diante do que parece impossível, a morte. 

Assim, esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar o assunto, tão pouco, 

abarcar todas as possibilidades de diálogo com tal demanda, mas lançar dados e 

questões a serem discutidos, e instigar novas pesquisas, visões, interpretações, 

sobretudo, contribuir para fazer dessa profissão uma fonte mais frequente de cuidado. 

Ofereci uma das muitas possibilidades, diante do tema morte e agentes 

funerários, propondo a inclusão do cuidado como aspecto presente no fazer dessa 

profissão e necessário para os profissionais que atuam. Realizar tal pesquisa foi uma 

experiência que enriqueceu-me como profissional e pessoa. A cada leitura feita, a cada 

palavra escrita estava presente o amor e o respeito a esses temas – tão complexos quanto 

necessários. 
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Ressignificar uma profissão associada ao sofrimento humano e que escancara a 

mais dura das realidades, a morte, pode abrir as portas para o único aspecto que nos 

torna iguais, como foi dito por Gabriel García Márquez: “O que eu aprendi: que a gente 

só vale quando tá aqui, quando a gente morre não vale nada; não tem rico nem pobre, 

não tem bom nem ruim, é tudo uma coisa só; a carne é a mesma, apodrece do mesmo 

jeito”. 
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APÊNDICE A 

 
 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS I – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Momento 1: 
- Rapport 
- Explicitação dos objetivos da pesquisa, questões éticas e legais e assinatura do 

termo de consentimento 
 
Momento 2 
- Entrevista propriamente dita 
 
 
DADOS SOCIO DEMOGRÁFICOS:  
 
- Sexo 
  
- Idade 
 
- Escolaridade  
 
- Profissão 
 
- Religião 
 
- Estado civil 
 
- Número de filhos  
 
- Situação empregatícia/ Ocupação 
 
- Renda aproximada 
 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA: QUESTÕES PRELIMINARES 
  

(A MORTE) 

  
• O que é a morte para você? 

• Como foi seu primeiro contato com a morte? 

• Você já perdeu alguém importante para você? Quem? Há quanto tempo? 

• Já trabalhava como agente funerário?  

• Como você lida com a morte em sua vida pessoal?  



160 
 

• Como foi seu primeiro contato com a morte como agente funerário? 

(sentimentos, sensações, pensamentos) 

• Você se sente “preparado” para lidar com a morte?  

• O que é necessário para que se sinta “preparado” para lidar com a morte? 

• Como é lidar com o corpo morto?  

 

(O “SER AGENTE FUNERÁRIO”) 

 

• O que é ser agente funerário para você? 

• O que o levou a trabalhar como agente funerário? 

• O que você acha necessário para ser agente funerário? 

• Quais as expectativas que você tinha em relação a esse trabalho? 

• Você acha que sua profissão interfere em sua vida profissional? Como?  

• O que mais te toca emocionalmente no trabalho de agente funerário? Como você 

reage? Quais os sentimentos que aparecem? 

• O que é mais difícil para você na execução do seu trabalho?Quais os 

sentimentos que aparecem? 

• Você pode dar um exemplo, contar uma situação que foi mais difícil, e como 

você reagiu? 

• Como você reage? O que faz para ficar bem? Conversa com alguém? Quais os 

sentimentos que aparecem?  

• O que precisa (que coisas são necessárias) para que sua profissão seja melhor 

realizada? 

• O que é mais gratificante na sua profissão? 

• O que você aprendeu com sua profissão?  

• Mudou alguma coisa em sua vida depois que você se tornou agente funerário? 

• Se pudesse escolher continuaria trabalhando como agente funerário? Por quê? 

• O que você acha que as pessoas pensam da sua profissão, do seu trabalho? 

• Relate um momento marcante em sua profissão 

• Gostaria de acrescentar/complementar alguma coisa/ Alguma questão que não 

abordei e você gostaria de falar? 

• Tem alguma sugestão a fazer para a entrevista? Alguma coisa que você acha que 
poderia ser perguntado?  

• Como foi pra você participar da entrevista?Como você está se sentindo 
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APÊNDICE B 
 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS II - ROTEIRO DA OFICINA: 
 
Momento 1 
 

• Apresentação e dinâmica “quebra-gelo” 

• “Contrato Simbólico” – explicar objetivos, como funcionará a oficina - regras, 

uso do gravador, sigilo e etapas.  

Momento 2 

• Dinâmica sobre CORPO – evocação de palavras 

            Após o quebra-gelo todos recebem uma folha, onde vão responder: 
 
1 – Escreva as primeiras palavras que vem à sua cabeça quando eu  digo a palavra 
CORPO. 
 
 
2 – Escolha uma palavra ou expressão dentre as que você citou e que considera mais 
importante. 
 
3 – Justifique sua escolha 
 
 
Segue momentos de comentários em grupo sobre a dinâmica 
 

(pequeno intervalo na sala mesmo) 

 

Momento 3: 

Pedir que eles fechem os olhos e entrem em contato com a respiração, tomem 

consciência de como estão nesse momento. Peço que criem uma cena: 

 

CENA 1: 

Crie/imagine uma cena, real ou imaginária, em que você é o agente funerário e vivencia 

um dia de trabalho com dificuldades, busca soluções mas mesmo assim você não sai 

bem desse dia de trabalho. Tente mergulhar nessa cena como se fosse real. Perceba com 

o máximo de detalhes como foi, o que você fez, onde estava, que pessoas estavam e 

como você lidou com os sentimentos que surgiram. Enfim, descreva o que aconteceu. 
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É pedido, após alguns minutos, que abram os olhos e descrevam a cena em um papel, 

com o máximo de detalhes possível. 

Quando todos terminam, o exercício é compartilhado na discussão em grupo 

(pequeno intervalo na sala mesmo) 

 

Realiza-se orientação anterior 

 

CENA- 2  

Crie/imagine uma cena, real ou imaginária, em que você é o agente funerário e vivencia 

um dia de trabalho com dificuldades e apesar da dificuldade você consegue/ e pode sair 

bem desse dia de trabalho.  Tente mergulhar nessa cena como se fosse real. Perceba 

com o máximo de detalhes como foi, o que você fez, onde estava, que pessoas estavam, 

etc. Como você lidou com os sentimentos que surgiram, como resolveu a dificuldade. 

Enfim, descreva o que aconteceu. 

 

É pedido, após alguns minutos, que abram os olhos e descrevam a cena em um papel, 

com o máximo de detalhes possível. 

Quando todos terminam, o exercício é compartilhado na discussão em grupo 

 

O fechamento da oficina ocorre após o debate sobre a atividade, realizando uma 

avaliação sobre como os participantes se sentiram com a experiência, sendo pedido que 

expressem o resumo do vivido por meio de uma palavra. 
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APÊNDICE C 

 
 

(TIMBRE DA EMPRESA) 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 
 

 
 

Eu ________________________________________, portador do CPF _____________, 

proprietário da funerária ______________________________,autorizo Claudia Millena 

Coutinho da Câmara, aluna do curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da UFRN, a realizar a pesquisa intitulada: OS AGENTES FUNERÁRIOS E A 

MORTE: O CUIDADO PRESENTE DIANTE DA VIDA AUSENTE, o qual será 

realizado através de uma entrevista e um encontro em grupo e tem como objetivo 

investigar os sentidos, significados e implicações para o agente funerário no lidar com a 

morte. 

 
 
 
 
 
 
 

Natal, ____ de ______________ de _____ 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Funerária 
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APÊNDICE D 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Mestrado em Psicologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

PESQUISA: “OS AGENTES FUNERÁRIOS E A MORTE: O CUIDADO 

PRESENTE DIANTE DA VIDA AUSENTE”  

Meu nome é Claudia Millena Coutinho da Câmara, sou aluna do curso de Mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRN. Pretendo realizar uma pesquisa com 

os agentes funerários que tem por objetivo compreender os sentidos, significados e 

implicações para o agente funerário ao lidar com a morte em seu cotidiano de trabalho a 

fim de contribuir com informações capazes de orientar uma atenção voltada para o 

cuidado a esses profissionais. 

 
Convido-o para participar da pesquisa que consistirá na realização de uma entrevista e um 

encontro em grupo que. As duas atividades não apresentam nenhum risco para os 

participantes e sua participação é inteiramente voluntária. Mesmo que decida participar, 

você tem plena liberdade para solicitar, a qualquer momento, a interrupção da entrevista 

sem nenhuma penalização ou prejuízo para você, bem como participar ou não do 

momento em grupo. Pode inclusive ouvir a gravação das entrevistas e solicitar que seja 

retirado o que você não concorda. 

 

Se decorrente do momento da entrevista você sentir alguma necessidade de 

acompanhamento de ordem-emocional poderá ser encaminhado a um serviço de 

psicologia da rede municipal de saúde, após o acolhimento inicial realizado pela 
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entrevistadora, haja vista se tratar de uma psicóloga clínica. Se você tiver algum gasto que 

seja devido à sua participação na pesquisa será ressarcido, caso solicite. 

Comprometo-me em manter seu anonimato utilizando, no corpo (escrita) do trabalho ou 

em publicações posteriores, um número ou nome fictício para a identificação dos 

depoimentos. Desde já agradeço imensamente a colaboração.  

 

Declaro que li o texto acima e aceito participar da pesquisa “OS AGENTES 

FUNERÁRIOS E A MORTE: O CUIDADO PRESENTE DIANTE DA VIDA 

AUSENTE”, de forma livre e esclarecida.  

 

Natal, _____ de ______________ de ______.  

 

 Nome do entrevistado (a):   __________________________________________  

    Assinatura do entrevistado (a): _______________________________________  

    Assinatura do pesquisador (a):  _______________________________________  

 

    Esclarecimentos, dúvidas e /ou encaminhamentos:  

 

   Pesquisadora: Claudia Millena Coutinho da Câmara 

   Telefone: (84) 9988-5428                                                 

   E-mail: millenaccamara@hotmail.com 

 

   Orientadora: Geórgia Sibele Nogueira da Silva 

   UFRN/ Programa de Pós-graduação em Psicologia 

   Telefone: (84) 3215 3590, ramal 217      

   E-mail: gsibele@uol.com.br 

 

    Esclarecimentos e/ou dúvidas: Millena Câmara 

    Telefone: 84- 99885428               

    E-mail: millenaccamara@hotmail.com 


