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“O tema da morte se evita, não se gosta de pensar, mas é necessário. 

Porque senão, se você não tem essa relação de proximidade com a finitude, 

você não tem a vida”. 

 

[Valter A. Rodrigues – filmagem – 03/12/2009] 
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“[...] tem casos aqui que se descobre aneurisma cerebral e a gente sabe que o 

aneurisma ele é hereditário. Então, se uma pessoa da sua família tem, outras 

podem ter. Então, com aquele diagnóstico, você pode pesquisar. Entendeu? 

Se, por acaso, a mãe morreu com aneurisma então o filho pode ter. O filho 

tá vivo? Pode ser que investigue e até salve a vida dele”. 

 

[Técnico em necropsia 04 – entrevista – 21/08/16] 
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Resumo 

O papel principal do técnico em necropsia de um Serviço de Verificação de Óbito (SVO) 

consiste em auxiliar o médico patologista nos procedimentos da necropsia clínica, ou seja, 

envolve o contato direto com cadáveres humanos. Esta ocupação encontra-se permeada por 

riscos ocupacionais e estigmas relacionados à atividade laboral que a caracterizam, reforçando 

assim a importância do desenvolvimento deste estudo, adotou os constructos teórico-

metodológicos da Clínica da Atividade como âncora principal e teve como objetivo geral: 

construir, em parceria com os técnicos de necropsia de um SVO, uma análise clínica, visando 

o desenvolvimento do poder de reflexão, de ação e de transformação dos trabalhadores em seu 

próprio contexto de trabalho. A pesquisa foi desenvolvida em um SVO de uma cidade do 

Nordeste do Brasil, contando com a delimitação de duas etapas de construção de dados. A 

primeira etapa contou com a adesão total do grupo de 13 técnicos em necropsia. Nela, 

realizamos uma entrevista individual semiestruturada visando trazer para a análise fatores 

relacionados à carreira profissional, sobretudo os motivadores iniciais, as vivências atuais e os 

possíveis projetos. A segunda etapa foi desenvolvida com uma dupla de trabalhadores, 

utilizando a técnica de Instrução ao Sósia. Os dados construídos nesta pesquisa foram 

interpretados à luz dos operadores teóricos da abordagem supracitada. O grupo trouxe indícios 

de baixa visibilidade e estigma social associados ao ofício. Contudo, no geral, eles 

reconheceram a relevância social da ocupação profissional e se identificaram com ela. Os 

principais impedimentos apontados foram as condições salariais, os recursos materiais, o 

relacionamento com a direção, os conflitos no grupo e os variados desvios de função, que são 

percebidos de formas distintas. No decorrer da etapa clínica, a dupla relembrou o potencial de 

mobilização que o grupo possuía e refletiu sobre os meios possíveis para resgatar o poder de 

agir do coletivo. 

 

Palavras-chave: Técnico em Necropsia; Clínica da Atividade; Instrução ao Sósia; Morte; 

Serviço de Verificação de Óbito. 
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Abstract 

 

The main role of the necropsy technician in a Decease Verification Service (SVO) is to assist 

the pathologist in clinical necropsy procedures, ie, involves direct contact with human corpses. 

This professional occupation is permeated by occupational risks and stigmas related to the work 

activity itself, thus justifying this study. Theoretical-methodological constructs of the Clinic of 

Activity were the main frame of this research, since the proposition of its general aim: to build, 

in partnership with necropsy technicians of an SVO, a clinical analysis of working activity, 

aiming at developing in participant workers their power of reflection, action and transformation 

of them in their own work context. The research was developed in an SVO of a city in the 

Northeast of Brazil, based upon two stages of data construction. All 13 technicians in necropsy 

adhered and participated in the first stage. A semi-structured individual interview aiming to 

bring to the analysis factors related to the professional career was the main target of this first 

stage. Initial motivators, current experiences and possible projects were explored here. The 

second stage was developed upon clinical dialogues with two workers, using the technique of 

Instruction to the Double. Data constructed in this research were interpreted in the light of the 

theoretical operators of the aforementioned approach. These data brought evidence of low 

visibility and social stigma associated with the professional occupation of necropsy technician. 

However, they recognized in general the social relevance of their professional occupation and 

showed personal identification with it. The main impediments to their job activity were salary 

conditions, material resources, relationship with management, conflicts in the group and the 

various deviations of function, which are perceived in different ways. During the clinical stage 

of this research, the pair recalled the potential mobilization of the group and reflected on the 

possible means to recover the collective power of acting. 

 

Key words: Necropsy Technician; Clinic of Activity; Instruction to the Double; Death; 

Decease Verification Service. 
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Résumé 

 

Le rôle principal du technicien en nécropsie des services de vérification de mort (SVO en 

portugais) est d'aider le médecin légiste dans les procédures d'autopsies cliniques, ce qui 

implique le contact direct avec des cadavres humains. Ce métier se trouve traversé par des 

risques professionnels et par des stéréotypes liés à l'activité de travail, renforçant ainsi 

l'importance du développement de cette étude. Nous avons adopté le cadre théorique et 

méthodologique issu principalement de la Clinique de l'activité. L'objectif général de cette 

recherche était celui de construire une analyse clinique avec les techniciens d'un service de 

vérification de mort ayant pour but le développement du pouvoir de réflexion, d'action et de 

transformation de ces travailleurs dans leur propre contexte de travail. La recherche a été menée 

dans un SVO d'une ville du Nord-est du Brésil, avec la délimitation de deux étapes dans la 

construction de données. La première étape a compté avec l'ensemble des membres du groupe 

(13 techniciens en nécropsie). Dans cette étape, nous avons réalisé des entretiens individuels 

semi directifs dont l'objectif était l'analyse des facteurs liés à la carrière professionnelle, surtout 

les facteurs à propos de la motivation initiale, les expériences en cours et les projets envisagés. 

La deuxième étape a été réalisée avec deux travailleurs a qui nous avons proposé la technique 

d'instruction au sosie. Les données construites dans cette recherche ont été interprétées à la 

lumière des opérateurs théoriques de l'approche mentionnée. Le groupe a manifesté certains 

indices par rapport à leur faible visibilité et à la stigmatisation sociale associée à ce métier. 

Cependant, dans l'ensemble, ils ont reconnu la relevance sociale du métier et se sont identifiés 

avec celui-ci. Les principaux obstacles déclarés sont en relation au salaire, aux ressources 

matérielles, à la relation avec la direction, aux conflits présents au sein du groupe et aux 

différents détournements de fonction, perçus différemment selon les participants. Au cours de 

l'étape clinique, les participants ont rappelé le potentiel de mobilisation que le groupe avait 

auparavant et ont réfléchi sur les moyens possibles de récupération du pouvoir d'agir du 

collectif. 

 

Mots clés: Technicien en nécropsie; Clinique de l'activité; Instruction au sosie; Mort; Service 

de vérification de mort. 
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1. Introdução 

 

Os processos de distanciamento e de negação da morte na contemporaneidade são 

marcas presentes nas sociedades ocidentais, em especial naquelas inseridas no modo de vida 

capitalista (Ariès, 2003; Castiel, 2015; Elias, 2001; Foucault, 1979, 1988; Martins, 2004). 

Como afirmou Valter Rodrigues, as significações construídas acerca da finitude atualmente 

tendem a nos distanciar cada vez mais dos atos potentes que nos movem para a produção das 

nossas próprias vidas. O modo como se constrói a relação entre vida e morte no panorama 

existencial de cada um de nós tem relação com a forma como iremos enfrentar os 

atravessamentos produzidos no cotidiano. 

A ideia disparadora desta dissertação surgiu a partir de uma pesquisa anterior, a qual 

também tinha como foco de interesse as relações laborais de trabalhadores cujo fazer cotidiano 

estava relacionado ao tema da morte. O referido estudo consistiu em uma investigação das 

vivências profissionais de coveiros e médicos legistas. 

Ao entrevistar um dos médicos legistas, este lançou o seguinte questionamento: “Por 

que você não faz a sua pesquisa com os técnicos em necropsia? Seria interessante, já que são 

eles que colocam a mão na massa”. Naquela ocasião, o médico legista apontou algumas 

situações de risco às quais os seus colegas técnicos em necropsia se submetiam, contribuindo 

para despertar o interesse em desenvolver um estudo com outra categoria profissional que 

também tivesse o campo de atuação em interface com a morte. 

Verifica-se que várias das ocupações cujas atribuições envolvam o contato com o 

cadáver humano no seu fazer profissional possuem inscrição no Código Brasileiro de 

Ocupações (CBO). Citamos como exemplo destas ocupações: o técnico em necropsia (3281); 

o agente funerário – tanatopraxista (5165-05); o coveiro – sepultador (5166-10); o 
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embalsamador (3281-05); o farmacêutico toxicologista (2234-10); médico legista (2231-37); o 

médico patologista clínico (2253-35) (Ministério do Trabalho e do Emprego, 2010). 

Apesar de o técnico em necropsia estar inscrito no Código Brasileiro de Ocupações, é 

importante frisar que esta ocupação é plural em termos de denominação. Apresentamos aqui 

algumas destas variações nos diferentes Estados da federação brasileira: auxiliar de necropsia 

(Acre, Alagoas, Roraima, São Paulo); auxiliar de anatomia e necropsia (Paraná); auxiliar 

policial de necropsia e técnico policial de necropsia (Rio de Janeiro); auxiliar de autópsia 

(Goiás, Tocantins); auxiliar médico-legal (Santa Catarina); auxiliar de perícia médico–legal 

(Espírito Santo, Maranhão); auxiliar de legista (Pernambuco); auxiliar de perícias (Rio 

Grande do Sul); técnico em necropsia (Mato Grosso, Rondônia); agente técnico de necropsia 

(Sergipe); necrotomista (Paraíba); atendente de necrotério policial (São Paulo) 1. 

É importante frisar que, apesar de encontrarmos indicações das nomenclaturas da 

ocupação profissional em questão nos diferentes Estados brasileiros, é comum que haja 

pluralidade também nos referidos contextos. Assim, diante de tal diversidade de nomenclaturas, 

alguns motivos nos levaram a adotar, de modo geral, o termo técnico em necropsia. O principal 

deles é que esta é a forma como a ocupação está inscrita no CBO. Além disso, esta nomenclatura 

faz parte do repertório regional onde desenvolvemos a pesquisa. Outro fator importante é o fato 

de ela apresentar o termo que compõe a denominação de grande parte das ocupações que 

demandam formação técnica para o seu exercício. 

Entretanto, em algumas ocasiões apresentaremos outras nomenclaturas. Uma delas diz 

respeito às falas dos parceiros desta pesquisa, que usam com frequência o termo necrotomista. 

A outra ocasião está relacionada ao tratamento de pesquisas desenvolvidas com a referida 

                       
1 Variações de nomenclaturas da ocupação profissional do técnico em necropsia acessadas em página da 

enciclopédia livre Wikipédia que descreve a “polícia científica” (Técnico em Necropsia, 2015). 
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categoria profissional em outros Estados da federação. Mantivemos, portanto, tais 

especificidades de denominações regionais apresentadas nas diferentes pesquisas. 

É imperativo demarcar aqui a forma como a ocupação do técnico em necropsia se 

configura na prática. Tal ocupação requer conhecimentos técnicos que demanda, por sua vez, 

embasamentos científicos para a realização do exame de necropsia, sua principal atribuição. 

Tal conhecimento é atravessado por um longo processo histórico e fruto do esforço de inúmeros 

cientistas/pensadores (Amat, 2003; Espert, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d; Finkbeiner, Ursell & 

Davis, 2009; Mateos et al., 2009). 

É corrente que os profissionais que lidam com o cadáver no ambiente de trabalho 

estejam submetidos a alguns riscos ocupacionais, tais como a utilização de objetos pérfuro-

cortantes, o contato com fluidos corporais, a exposição a doenças infectocontagiosas, dentre 

outras condições perigosas (Barbosa et al., 1999; Bendassolli & Da Rocha Falcão, 2013) que 

podem contribuir para o adoecimento do trabalhador. 

Cabe ressaltar que a Saúde Ocupacional contribuiu para que pudéssemos compreender 

a multicausalidade do adoecimento relacionado ao trabalho. A doença relacionada ao trabalho 

passou, portanto, a ser entendida a partir da relação com os múltiplos fatores de risco que fazem 

parte de um processo no qual ela é produzida (Minayo-Gomez & Thedim-Costa, 1997). Além 

dos fatores de risco já mencionados, é necessário considerar ainda os estigmas relacionados às 

ocupações que têm a morte como seu componente estruturante, como é o caso do técnico em 

necropsia (Barros & Silva, 2004; Barros, 2004; Cavedon & Amador, 2012; Silva, 2014). 

Diante deste contexto, devemos pontuar que é na interação sujeito-ambiente que surgem 

as doenças ocupacionais, pois “se considerarmos seu início, são quase todas perturbações de 

ritmo, disritmias, devidas à fadiga ou à estafa, isto é, a qualquer exercício que ultrapasse a justa 

adaptação das necessidades do indivíduo ao meio ambiente” (Canguilhem, 2012, p. 115). 
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Assim, é possível considerar que a ocupação profissional em questão possui 

características com potencial de promover impactos nocivos à vida do trabalhador, tanto na 

esfera laboral quanto na social. A conjuntura dos ofícios permeados por situações de risco e 

vulnerabilidade tem despertado especial interesse de pesquisadores da psicologia do trabalho 

(Bendassolli & Da Rocha Falcão, 2013), incluindo aqueles que se filiam às clínicas do trabalho 

(Bendassolli & Soboll, 2011a, 2011b). 

A Clínica da Atividade (Clot, 2001, 2006a, 2007, 2010a, 2010b, 2013, 2014b; Vieira & 

Faïta, 2003) é uma abordagem que faz parte do corpo teórico das clínicas do trabalho 

(Bendassolli & Soboll, 2011a, 2011b) e vem ganhando espaço entre pesquisadores brasileiros. 

Esta perspectiva teórico-metodológica tem contribuído para a ampliação das possibilidades de 

desenvolvimento de pesquisas com coletivos profissionais de diversas ocupações como, por 

exemplo, os trabalhadores do mármore e do granito (Pacheco, 2010), os cozinheiros (Oliveira, 

2011), os professores na educação a distância (Silva, 2012), os técnicos de enfermagem 

(Prestes, 2014), dentre outros. 

Considerando as nuances que envolvem a ocupação profissional em questão, bem como 

as propostas teórico-metodológicas da Clínica da Atividade, voltadas para as questões relativas 

ao desenvolvimento dos trabalhadores a partir do processo de co-análise da atividade, 

decidimos adotar tal conjunto de propostas como eixo basilar desta pesquisa. Importa frisar que 

não tivemos a pretensão de propor a exclusividade dessa vertente teórica para tal intuito, mas 

buscamos estruturar esta pesquisa com proposta epistemológica e metodologicamente afinada 

com os preceitos da abordagem clínica de fenômenos em psicologia. 

A proposta de engajamento e ação dos trabalhadores no processo de pesquisa pode ser 

apontada como uma das motivações centrais para a escolha desta abordagem teórica. Esse 

processo de desenvolvimento é construído seja na análise da atividade efetivamente realizada 
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ou impedida, seja na reconstrução-transformação desta própria realidade, ampliando-se o poder 

de agir dos trabalhadores-analistas engajados na direção do que foi, do que não foi e do que 

pode ser feito (Clot, 2001). Processo esse que visa o desenvolvimento de um novo olhar sobre 

a atividade, considerando a importância da autonomia dos trabalhadores envolvidos. 

Enfatizamos aqui a importância de fazer com que o técnico em necropsia se colocasse 

como protagonista da análise da própria atividade, em prol da conquista do poder de agir 

enquanto objeto afirmador desse sujeito diante do próprio ambiente de trabalho. A ênfase 

atribuída à estimulação do protagonismo dos trabalhadores-participantes (Clot, 2007, 2010b) 

coaduna com a ideia de que é possível caminhar no sentido de ressignificar o trabalho e 

transformá-lo de modo que ele contribua para a promoção à saúde do trabalhador, sobretudo 

quando há conexão desse sujeito a um coletivo de trabalho com o qual ele crie vínculos e 

consiga superar as condições de invisibilidade social (Bendassolli & Da Rocha Falcão, 2013). 

Em face dos meandros que envolvem o percurso de uma pesquisa, é necessário também 

refletir sobre o nosso posicionamento nessa relação, nesse fazer-com os técnicos em necropsia. 

Assim, entendemos que o mundo e o sujeito não estão dados no campo de pesquisa, mas em 

processo de co-construção (Barros & Lucero, 2005), onde todo trabalhador é detentor de uma 

individualidade e traz consigo sua história, reflexo de suas vivências. A postura adotada aqui 

envolve práticas de pesquisa que primam pela autonomia dos participantes (sujeitos – pensados 

como autônomos no seu processo de subjetivação), onde estes têm papel ativo no processo de 

produção de reflexões e conhecimentos. Portanto, a perspectiva em questão não concebe o 

processo de inserção no campo e de desenvolvimento das atividades de pesquisa como uma 

mera “coleta de dados”. 

A abordagem supracitada anseia, nesse contexto relacional, ampliar o olhar do 

trabalhador acerca do seu próprio ofício, desenvolvendo o seu “poder de agir”. Este processo 
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busca possibilitar aos coletivos de trabalho caminhos de mediação e a co-construção de 

processos de resistência e de superação face às adversidades, que impedem o atingimento do 

ideal de “trabalho bem feito” (Clot, 2007, 2013; Bendassolli & Soboll, 2011a). 

É importante considerar que “a atividade de trabalho enquanto tal, é central para nós 

(...)” (Clot, 2007, p. 60), constituindo-se como uma das formas de subjetivação mais decisivas 

na atualidade. Aliado a este ponto, há configurações dos modelos produtivos vigentes, que 

marginalizam, estigmatizam e desprestigiam determinadas ocupações. A consideração de tais 

aspectos explica nosso interesse em abordar este domínio laboral, em que o fazer profissional 

implica em lidar cotidianamente com o cadáver humano e, consequentemente, com as múltiplas 

significações sociais da categoria profissional do técnico em necropsia. 

Ao levar em conta a supracitada configuração acerca desta ocupação, a qual pode 

atravessar os mais diversos aspectos da vida do trabalhador, resta-nos convocar os seguintes 

pontos de problematização: Qual a concepção deste profissional acerca da sua própria 

atividade? Como ele se reporta a um coletivo de trabalho e a um gênero profissional? É possível 

estimular a ampliação do protagonismo na atividade do técnico em necropsia de modo que ele 

possa atribuir novos significados ao seu trabalho, enriquecendo seu diálogo com o coletivo de 

trabalho? 

Retomamos aqui algumas questões, como o fato de os técnicos em necropsia estarem 

submetidos a notório risco ocupacional por atuarem em um ambiente de trabalho insalubre, 

lidando com fluidos corpóreos e materiais pérfuro-cortantes (Barbosa et al., 1999; Barros, 2004; 

Barros & Silva, 2004; Silva, 2014). Além disso, há também os processos de marginalização, 

estigmatização e desprestígio social relacionados a este trabalho, pontos que são objetos de 

interesse da Psicologia do Trabalho. Tal conjuntura, a nosso ver, justifica o desenvolvimento 

de uma pesquisa com enfoque em possíveis desdobramentos clínicos que visem a promoção do 
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protagonismo dos técnicos em necropsia, a partir da reflexão sobre a própria atividade e na 

construção de um novo olhar sobre o seu trabalho. 

O debruçar sobre uma ocupação com tal circunscrição exige de nós uma leitura 

contextualizada e requer que levemos em conta as bases históricas e sociais nas quais tais 

fenômenos se inscrevem, como é o caso dos paradigmas histórico-culturais de vida e morte em 

sociedades ocidentais. Este tema será abordado no capítulo seguinte, o qual busca lançar 

reflexões através de uma análise histórica e, sobretudo, contemporânea. 
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2. Referencial teórico 

 

2.1. Reflexões sobre transitoriedades de paradigmas de vida e de morte 

 

Estudos dedicados à investigação das modulações sociais do fenômeno da morte 

conduzem-nos ao entendimento de que os sentidos a ele atribuídos se transformam ao logo do 

tempo, variando com relação ao modelo de sociedade vigente, e servem de parâmetro para 

compreender determinadas transformações sociais que ocorreram ao longo da história (Ariès, 

2003; Almeida, 2010; Combinato & Queiroz, 2006; Elias, 2001). Outras reflexões contribuem 

para a compreensão de que seria impensável analisar vida e morte como fenômenos meramente 

biológicos e desconexos do campo político (Foucault, 1979, 1988, 1999, 2008). 

Foucault aborda a questão do poder e dos mecanismos que atuam materialmente sobre 

o corpo, os quais são capazes de atingir concretamente o sujeito. A penetração dessas forças na 

vida cotidiana é considerada por ele como o micro-poder, sendo exercidas no intuito de 

dominação dos corpos (Machado, 1979). A busca por compreender tais relações de força se 

torna vital para que possamos exercer movimentos de resistência e autonomia face às estratégias 

de poder que perpassam os significados sociais de vida e de morte, os quais influenciam modos 

de existência na atualidade. Tal circunscrição suscita-nos tecer a seguinte indagação: Como tem 

se dado, de modo geral, a configuração dos paradigmas de vida e de morte na cultura ocidental 

e as relações que estes exercem na regulação social? 

Nesse sentido, o presente capítulo tem como objetivo refletir, do ponto de vista teórico, 

acerca das modulações sociais que produziram diferentes sentidos para as relações de vida e de 

morte, a partir da dinâmica de regulação dos corpos. Para tanto, ancoramos nossa reflexão sobre 

referencial teórico que trata da perspectiva histórica da simbolização da morte no ocidente 



24 

 

 

 

(Ariès, 2003; Combinato & Queiroz, 2006, Elias, 2001) em intercessão com discussões que 

tratam sobre a biopolítica (Agamben, 2002; Castiel, 2015; Foucault, 1979, 1988, 1999, 2008; 

Furtado & Szapiro, 2012; Martins, 2004; Pelbart, 2011; Zamora, 2008), colocando em pauta as 

modulações inscritas a partir de novos paradigmas que incidem sobre o corpo social e os seus 

processos de subjetivação. 

É importante ainda considerar que em diferentes profissões, em especial naquelas 

ligadas ao campo da saúde, o fenômeno da morte faz parte do contexto de atuação profissional 

(Combinato & Queiroz, 2006). O tema da morte, entretanto, tem sido pouco discutido em 

produções científicas de áreas como a psicologia, por exemplo, evidenciando uma carência de 

estudos nessa direção e a necessidade de ampliar as reflexões acerca da referida temática (Faraj 

et al., 2013). É no mínimo curioso perceber que uma área de conhecimento ligada à saúde, que 

se depara tão frequentemente com o fenômeno da morte, apresente tal panorama. 

Assim, as discussões aqui anunciadas buscam estimular a reflexão acerca das 

modulações das estratégias de poder vigentes na sociedade atual, as quais incidem sobre o corpo 

social e, consequentemente, sobre os processos de regulação da vida e da morte. Estimamos 

ainda que as reflexões aqui propostas contribuam para o entendimento de que os modos de 

enfrentamento relacionados ao fenômeno da morte são transitórios e mutáveis, os quais 

encontram diversas variações a depender da cultura, do momento histórico e dos modos de 

produção vigentes. 

 

2.1.1. Considerações sobre a morte na cultura ocidental 

 

Os registros históricos nos asseguram que tanto os rituais de sepultamento quanto o 

sentido atribuído à morte passaram por modificações ao longo do tempo (Ariès, 2003). A 
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capacidade de representação da morte e de praticar, mesmo que ocasionalmente, os rituais de 

sepultamento teriam surgido desde o período pré-histórico, conforme apontam as descobertas 

dos “(...) restos mortais dos homens de Neanderthal e o de Cromagnon, dispostos de modo a 

sugerir um rito cerimonial” (Almeida, 2010, p. 43). Tais descobertas contribuem para a 

compreensão da dimensão temporal relacionada aos processos de ritualização do fenômeno da 

morte, fato que consequentemente sugeriria a existência de significados compartilhados 

socialmente acerca deste. 

Estudiosos apontam ainda que a relação dos rituais e símbolos pré-históricos com a 

natureza cumpria uma função integradora, cujo modo de vida entendia a natureza como uma 

unidade, sem a pretensa diferenciação de superioridade humana. A capacidade desenvolvida 

pelos nossos ancestrais na observação dos ciclos da natureza permitiu que pudessem entender 

que a morte e a vida são fenômenos que se complementam, além da compreensão da existência 

de um ciclo de renovação das gerações (Almeida, 2010). 

Ariès (2003) desenvolveu um estudo de perspectiva histórica sobre as atitudes face ao 

fenômeno da morte nas culturas cristãs ocidentais, investigando principalmente os costumes 

funerários, cuja análise o levou à classificação da morte em fases históricas. O autor chama 

atenção acerca da lentidão nas transformações das atitudes dos homens diante da morte, as quais 

só ocorrem no intervalo entre várias gerações, motivo pelo qual ele considera que estas não se 

manifestam na memória coletiva e não costumam ser percebidas pelos contemporâneos. 

Consequentemente, esta dinâmica tende a contribuir para o sentimento de naturalização do 

fenômeno tal como ele se apresenta. 

A primeira fase posta em análise é denominada de morte domada e remonta ao tempo 

em que o homem costumava ser advertido da proximidade da própria morte. O moribundo tinha 

condições de tomar providências mesmo com a proximidade da morte, pois esta era encarada 
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com naturalidade e de modo consciente. Consequentemente, os ritos não apresentavam caráter 

dramático (Ariès, 2003). 

A morte era uma cerimônia pública, a qual era presidida e organizada pelo moribundo, 

cujo leito costumava estar rodeado por pessoas que iam assisti-lo, contando com a presença de 

parentes, vizinhos, amigos e crianças. As características da fase de morte domada 

preponderaram durante séculos ou milênios, tendo sua delimitação temporal situada na Idade 

Média, mais especificamente no período compreendido entre os séculos XI e XII (Ariès, 2003). 

De acordo com Ariès (2003), a fase seguinte é denominada de morte de si mesmo, a 

qual apresentou mudanças sutis com relação à anterior, sobretudo quanto ao tom dramático e 

pessoal da finitude. O autor argumenta que é possível notar que há um estreitamento da relação 

entre a morte e a biografia particular, em que o sentido atribuído à morte se acopla cada vez 

mais à própria existência do sujeito. 

Elias (2001) também trouxe reflexões acerca da mudança de significado da morte 

partindo do ponto de vista histórico e estabeleceu comparativos entre o período da Idade Média 

e a contemporaneidade, afirmando que “(...) a morte naquela época era, para os jovens e velhos, 

menos oculta, mais presente, mais familiar” (p. 21). Apesar de concordar que o tema da morte 

estava mais presente e encontrava maior abertura no contexto da Idade Média que no atual, o 

autor tece uma crítica à linha de pensamento de Ariès que, de acordo com ele, apresenta uma 

visão romântica do assunto. 

Do ponto de vista de Elias (2001), o período da Idade Média apresentou maiores 

contrastes e maior instabilidade que a atualidade, tomando este argumento para discordar da 

concepção de Ariès, que apresenta a visão de uma morte pacífica naquela época. Na perspectiva 

de Elias (2001), “(...) a vida na sociedade medieval era mais curta; os perigos, menos 

controláveis; a morte, muitas vezes mais dolorosa; o sentido da culpa e o medo da punição 



27 

 

 

 

depois da morte, a doutrina oficial” (p. 23). Essa mudança encontra relação com tema intrínseco 

à temática da biopolítica, que é o controle e a gestão da vida humana (Agamben, 2002; Castiel, 

2015; Foucault, 1979, 1988, 1999, 2008; Furtado & Szapiro, 2012; Martins, 2004; Pelbart, 

2011; Zamora, 2008). 

Para discutir a ideia de biopolítica, Foucault (1988, 1999) lançou mão da teoria clássica 

da soberania relativa à instituição patria potestas, originária da Roma Antiga. Tal instituição 

dava o direito ao pai de família romano de deliberar sobre a vida e a morte dos filhos e escravos, 

por considerar que a vida era concedida por ele. Com base neste raciocínio, o soberano poderia 

exercer o direito indireto sobre a vida do súdito ao requerer que este entrasse em sua defesa ou 

em defesa do Estado, inclusive oferecendo a própria vida, caso fosse necessário. O direito direto 

sobre a vida do súdito era exercido pelo soberano pelo fato de ele ter em suas mãos o poder de 

determinar a morte como forma de punição por infração das leis. Neste modelo de sistema 

social o soberano se apoderava dos bens e dos corpos dos sujeitos. 

Na dinâmica supracitada, vida e morte não podem ser pensadas desconectadas do campo 

político. O soberano só exerce o direito pela vida na medida em que pode requerer a morte do 

súdito, sendo este “o direito de causar a morte ou de deixar viver” (Foucault, 1988, p. 148, 

destaque do autor). Ou seja, este direito dava ao soberano o poder de “fazer morrer e deixar 

viver” (Foucault, 1999, p. 286). Importante notar que os verbos utilizados pelo autor demarcam 

claramente a relação de poder, indicando a desproporcionalidade existente entre quem pratica 

e quem sofre a ação. 

Estes mecanismos de poder foram transformados a partir da época clássica ocidental. A 

figura do soberano, que dispunha da vida dos súditos em sua defesa, é substituída pelo Estado, 

que estruturou seu princípio tático de combate com a lógica do “poder matar para poder viver” 
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(Foucault, 1988, p. 149). Lógica esta que levou a situações de guerras em que populações se 

destruíram mutuamente, embasadas no argumento de manutenção da vida. 

A partir do século XVII, dois movimentos interligados delinearam o desenvolvimento 

do poder sobre a vida. O primeiro deles foi a imposição da disciplina, o adestramento, a 

regulação dos corpos, os quais passaram a ser equiparados a máquinas (Foucault, 1988). Neste 

movimento, denominado de anátomo-política do corpo humano, estabeleceram-se 

procedimentos que visavam essencialmente a organização, a vigilância e a punição dos sujeitos, 

através de estratégias que compunham a chamada tecnologia disciplinar do trabalho, na busca 

por extrair ao máximo a força produtiva pela via da otimização dos corpos. Após a propagação 

da “(...) anátomo-política do corpo humano, instaurada no decorrer do século XVIII, vemos 

aparecer (...) uma biopolítica da espécie humana” (Foucault, 1999, p. 289, destaque do autor), 

a qual se configura como o segundo movimento. 

Com relação ao conceito de biopolítica, sabe-se que o primeiro registro deste na obra de 

Michel Foucault, consta na conferência intitulada “O nascimento da medicina social”, proferida 

na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 1974 (Caponi, 2009; Pelbart, 2011), que 

foi transformada em um dos capítulos de Foucault (1979). Há outras obras deste autor que 

tratam da biopolítica ou ainda do biopoder, considerado por ele como conceito que abrangeria 

estratégias mais amplas que o primeiro (Foucault, 1988, 1999, 2008). 

É possível afirmar que “(...) Foucault forjou a noção de biopoder para mapear um regime 

que tomava por objeto a vida. A vida já não era mais aquilo que o poder reprimia, mas aquilo 

de que ele se encarregava, que ele geria e administrava” (Pelbart, 2011, p. 149). Nesse itinerário, 

“(...) a característica que define o biopoder é a importância crescente da norma, a obsessão por 

demarcar fronteiras entre normalidade e desvio” (Caponi, 2009, p. 534). Assim, a gestão e 
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administração da vida implicam diretamente no estabelecimento de padrões normativos, que 

constroem muros que conduzem a diversos processos de exclusão social. 

O liberalismo enquanto razão governamental se apresenta oposta à razão de Estado. A 

sua relação com o nascimento da biopolítica se dá de tal forma que “(...) só depois que 

soubermos o que era esse regime governamental chamado liberalismo é que poderemos, parece-

me, apreender o que é a biopolítica” (Foucault, 2008, p. 30). A biopolítica diz respeito ao 

controle e suporte dos processos biológicos, tais como: a contabilização dos índices de 

mortalidade e natalidade, o nível de saúde da população etc. (Foucault, 1988). As estratégias de 

regulamentação promovidas pela biopolítica incidem inclusive sobre as mudanças do 

entendimento do conceito de saúde e sua concepção, o que reflete na configuração das políticas 

públicas de saúde e na regulação das populações (Furtado & Szapiro, 2012). 

A diferença básica entre estes dois movimentos é que no primeiro, nominado como 

anátomo-política do corpo humano, o poder passou a atuar sobre o corpo humano, na esfera 

individual, cuja finalidade foi a disciplina dos corpos. Quanto ao segundo, a biopolítica, o poder 

passou a ser exercido tendo como objetivo a regulamentação. Sua atuação se dá sobre o 

homem-espécie, levando em conta os processos biológicos e a vida, em uma busca “mediante 

mecanismos globais, de agir de tal maneira que se obtenham estados globais de equilíbrio, de 

regularidade” (Foucault, 1999, p. 294). 

Podemos dizer que houve o deslocamento do poder pautado no direito de morte para um 

poder que regulasse a vida. O controle e a vigilância passaram a compor um poder que estava 

destinado a produzir forças, assim o antigo “(...) direito de causar a morte ou deixar viver foi 

substituído por um poder de causar a vida ou devolver à morte. Talvez seja assim que se 

explique esta desqualificação da morte, marcada pelo desuso dos rituais que a acompanhavam” 

(Foucault, 1988, p. 150, destaque do autor).  
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Nessa nova configuração, o poder possui domínio da mortalidade, não da morte. Assim, 

a manifestação desse novo poder encontra relação com um progressivo movimento de 

desqualificação da morte, tanto que “(...) a grande ritualização pública da morte desapareceu, 

ou em todo caso foi-se apagando, progressivamente, desde o fim do século XVIII até agora” 

(Foucault, 1999, p. 295). A morte que outrora era motivo para a realização de cerimônias 

públicas, que se tornavam volumosas reuniões sociais, passou a ser encarada cada vez mais 

como motivo de vergonha, como algo a ser escondido, como algo destinado à esfera privada. 

No século XVIII surgiu o período que Ariès (2003) denominou de morte do outro. De 

acordo com o autor, o homem passou a dramatizar e a romantizar a morte, fazendo com que o 

processo de aceitação desta enquanto fenômeno natural perdesse força em relação aos períodos 

anteriores, atribuindo a ela um caráter de transgressora da rotina humana. O nível de 

apropriação e de protagonismo do sujeito com relação à própria morte teria diminuído, fazendo 

com que o jacente perdesse cada vez mais a sua autonomia no encerramento do ciclo vital. Em 

face a tais mudanças de sentido, o homem teria passado a vislumbrar a possibilidade de finitude 

muito mais no outro do que em si próprio. 

 

Houve uma grande ruptura entre as atitudes mentais diante dos mortos da Antiguidade 

e as da Idade Média. Na Idade Média, os mortos eram confiados, ou antes abandonados 

à Igreja, e pouco importava o lugar exato de sua sepultura (...). Por certo, desde o século 

XIV e sobretudo desde o século XVII, observa-se uma preocupação mais forte e mais 

frequente em localizar a sepultura, e esta tendência testemunha um sentimento novo (...). 

A visita devotada ou melancólica de um ente querido era um ato desconhecido. Na 

segunda metade do século XVIII, as coisas mudaram (Ariès, 2003, p. 73-74). 

 

Entre as novas configurações que iniciaram no século XVIII estava a mudança da 

destinação dos cadáveres. Antes, as igrejas recebiam os corpos, que eram acumulados em seus 
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pátios, promovendo problemas de saúde pública como as emanações pestilentas e os odores 

infectos, conduta que passou a ser intolerável. Ficou cada vez mais forte a necessidade de 

destinar um espaço reservado ao morto, como a sepultura. Esta passou a representar a presença 

do sujeito para além da sua morte, levando assim ao comportamento de culto aos mortos (Ariès, 

2003). 

A iniciativa de individualizar o destino dos cadáveres em caixões e túmulos próprios 

não surgiu como forma de respeitar o cadáver ou por razões teológico-religiosas. A referida 

mudança teria surgido por decisão político-sanitária motivada pelo cuidado com os vivos, que 

estavam expostos às epidemias provocadas pelos amontoamentos de cadáveres. Esta situação 

acabou por desencadear protestos e os cemitérios passaram então a migrar para as periferias das 

cidades por volta do ano 1780 (Foucault, 1979). 

Em meio às novas demandas sociais, a medicina também passou por um processo de 

mudança exercendo um papel na conjuntura da sociedade disciplinar. No período medieval ela 

apresentava um caráter individualista, de medicina privada. Passou então a adquirir novo status 

no período moderno ao migrar para a chamada medicina social, cujo percurso pode ser dividido 

em três etapas: a “medicina de Estado, medicina urbana e, finalmente, medicina da força de 

trabalho” (Foucault, 1979, p. 80). 

As etapas da medicina social supracitadas se configuraram enquanto estratégia de 

controle dos corpos. Na medicina de Estado, que se desenvolveu na Alemanha, os médicos 

passaram a ser nomeados pelos governos, servindo ao Estado como um administrador da saúde 

de determinada região, exercendo ali sua autoridade pautada no saber normatizador. Na 

medicina urbana, desenvolvida na França, a atuação médica se dava de forma excludente e 

higienista diante das epidemias que surgiam face ao crescente processo de urbanização. Por 

fim, surgiu o modelo inglês, nomeado de medicina da força de trabalho, que cumpriu o papel 
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de socializar o corpo enquanto força de trabalho e de produção, aliada ao modelo de produção 

capitalista, que surgiu a partir do final do século XVIII (Foucault, 1979). 

As funções reguladoras e disciplinares exercidas pelo novo papel da medicina 

demonstram a força do poder de controle social exercido sobre os corpos, sobre o biológico. 

Configuração que contribuiu para que o corpo passasse a ser considerado uma realidade 

biopolítica (Foucault, 1979). Ressalta-se que é a primeira vez na história que o biológico se 

encontra refletido no campo político e é o fato de o “(...) poder encarregar-se da vida, mais do 

que a ameaça da morte, que lhe dá acesso ao corpo” (Foucault, 1988, p. 155), estratégia central 

do biopoder. 

No século XIX, surgem mudanças cada vez mais radicais e nítidas acerca dos 

significados da finitude, pois “(...) a morte, tão presente no passado, de tão familiar, vai se 

apagar e desaparecer. Torna-se vergonhosa e objeto de interdição” (Ariès, 2003, p. 84), 

configurando um período denominado de morte interdita. O moribundo, que há muito presidia 

seus momentos finais, passou a perder, por vezes, o acesso às informações relacionadas ao seu 

estado de saúde. A família que antes participava da morte de um ente querido, agora passou a 

ocultar-lhe a gravidade em que este se encontra. 

A morte passa a ser cada vez mais escamoteada, atitude cujo objetivo não é evitar a 

perturbação do moribundo, mas daqueles que o assistem. A tentativa de evitar a presença da 

morte traz consigo o intento de não conturbar um ambiente que carrega a ideologia de que “a 

vida é sempre feliz, ou deve sempre aparentá-lo” (Ariès, 2003, p. 85). O sentimento de 

distanciamento da morte se dá de tal forma que “tudo se passa como se nem eu nem os que me 

são caros não fossemos mais mortais” (Ariès, 2003, p. 102). 

Em meio a este contexto, os diversos tipos de desenvolvimento, seja econômico, 

agrícola e a respeito da vida em geral, contribuíram para que a morte deixasse de ameaçar a 
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vida com tanta frequência, como ocorria nos períodos marcados pelas epidemias, pela peste e 

pela fome (Foucault, 1988). O progresso das terapêuticas médicas promoveu o aumento da 

possibilidade de escapar da morte e, consequentemente, a manifestação desta passou a ser vista 

como falência do conhecimento médico (Ariès, 2003). Tais investimentos tecnológicos na 

manutenção da vida e, consequentemente, no distanciamento da morte encontram relação com 

a necessidade cada vez maior de corpos produtivos e disciplinados, necessários para a 

manutenção do modelo de produção capitalista. 

Assim como a medicina, a instituição hospitalar passou por transformações ao longo do 

tempo. Na Idade Média, o hospital cumpria uma função na vida urbana, mas a prática médica 

não fazia parte da rotina desta instituição como faz na atualidade. Antes do século XVIII o 

hospital se configurava como “(...) uma instituição de assistência aos pobres. Instituição de 

assistência, como também de separação e de exclusão (...), era um morredouro, um lugar onde 

morrer” (Foucault, 1979, p. 101-102). Em suma, o hospital não era caracterizado como 

instituição de cura, ele possuía caráter caritativo e religioso, de assistência material e espiritual 

aos pobres que estavam morrendo e cujos adoecimentos emitiam riscos de contágio à 

população. 

Os mecanismos disciplinares foram centrais para a mudança da função hospitalar e de 

sua configuração, com instrumentos que contribuíam para o controle dos corpos, a exemplo do 

exame, considerado como “(...) a vigilância permanente, classificatória, que permite distribuir 

os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, por conseguinte, utilizá-los ao máximo” 

(Foucault, 1979, p. 107). O domínio da medicina sobre o corpo do sujeito se dá de forma em 

que muitas vezes “o doente é privado de seus direitos e, particularmente, do direito outrora 

essencial de ter conhecimento de sua morte, prepará-la e organizá-la” (Ariès, 2003, p. 238). 
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Estas mudanças contribuíram para que o hospital se tornasse um ambiente com 

finalidade terapêutica e destinado à cura, doravante com viés de controle dos corpos. Seu espaço 

passou a ser pensado de modo que cumprisse tal objetivo. O médico passou ser o principal 

responsável por sua administração, que outrora era frequentemente destinada aos religiosos 

(Foucault, 1979). 

O hospital se tornou o lugar onde é possível prestar cuidados que o ambiente domiciliar 

não dispunha. Dessa forma, o convalescente que antes permanecia em sua casa, passou cada 

vez mais a deslocar-se para os hospitais. Muda-se assim a forma de acompanhamento do jacente 

em seus momentos finais. A morte que era vivenciada em meio aos familiares, na esfera 

doméstica, cede espaço para uma partida cada vez mais solitária (Ariès, 2003). 

 

2.1.2. Olhares sobre a gestão da vida e da morte na contemporaneidade 

 

As discussões levantadas sobre o processo histórico de afastamento da morte das 

relações humanas (Ariès, 2003; Elias, 2001; Foucault, 1979, 1999) se coadunam com as 

reflexões de Castiel (2015) acerca das Tecnologias de Melhoramento (TM’s). Embasado em 

referencial que discute a biopolítica, este autor traz à baila os temas do neoliberalismo, a 

mercantilização e o consumismo relacionados à área da saúde. Ele promove reflexões sobre os 

caminhos que o campo da ciência médica tem tomado com a busca incessante de dominar os 

fatores genéticos que promovem a longevidade. Cita ainda o projeto denominado Avatar, 

pensado pelo empresário russo, Dmitry Itskov, sobre a imortalidade cibernética.  

Uma marca da lógica neoliberal é a valorização excessiva do “indivíduo”, reforçando 

nas relações humanas o ideal de vida produtivista. Assim, tais paradigmas promovem o 

entendimento da vida e do corpo como algo “produtivo”. Além da exigência de ter um corpo 
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que produz, a pessoa passa a ser cada vez mais vista por aquilo que é capaz de consumir, como 

um cidadão consumidor. Tal dinâmica dá sustentação à atual exigência de corpos que esbanjem 

vitalidade, força, juventude, longevidade. Sustenta ainda os esforços da ciência médica na 

atualidade para prolongar a vida (Castiel, 2015). 

As estratégias biopolíticas que visam o prolongamento da existência (Castiel, 2015) 

fazem parte do mesmo cenário da vida vulnerável, das estratégias que nos colocam na condição 

de sobreviventes (Zamora, 2008). Encontramos estas reflexões em Agamben (2002), que 

resgatou o conceito de vida na cultura grega para discutir as estratégias biopolíticas na 

atualidade. 

O autor ressalta que, para os gregos, a “vida” foi significada a partir de dois termos de 

morfologia e semântica diferentes, sendo eles: “(...) zoé, que exprimia o simples fato de viver 

comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses), e bíos que indicava a forma ou 

maneira de viver própria de um indivíduo ou um grupo” (Agamben, 2002, p. 9). A dupla zoé-

bíos pode ser compreendida também como vida nua-existência política, ou ainda como 

exclusão-inclusão. A vida nua assume protagonismo na obra de Agamben (2002), por ser “(...) 

a vida matável e insacrificável do homo sacer” (p. 16, destaques do autor). 

 

Se, em todo Estado moderno, existe uma linha que assinala o ponto em que a decisão 

sobre a vida tona-se decisão sobre a morte, e a biopolítica pode deste modo converter-

se em tanatopolítica, tal linha não mais se apresenta hoje como um confim fixo a dividir 

duas zonas claramente distintas; ela é, ao contrário, uma linha em movimento que se 

desloca para zonas cada vez mais amplas da vida social, nas quais o soberano entra em 

simbiose cada vez mais íntima não só com o jurista, mas também com o médico, com o 

cientista, com o perito, com o sacerdote (Agamben, 2002, p. 128). 
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Conforme argumenta o autor, os limiares entre a biopolítica e a tanatopolítica estão cada 

vez mais estreitos e o campo de alcance dessas estratégias de poder tem se ampliado e assumido 

o papel do soberano, estando cada vez mais presente nas figuras institucionais da 

contemporaneidade. Assim, o deixar morrer tem se configurado como estratégia e arma para 

as instituições de poder, se fazendo presente e interveniente na esfera social. 

Embasada nas discussões propostas por Agamben acerca do conceito de vida nua, 

Zamora (2008) lembra que o biopoder contemporâneo é capaz de alcançar a todos e de limitar 

a vida à condição de sobrevivente, à sobrevida biológica, à vida zoé. Para a autora, em face das 

inúmeras incertezas e das formas diversas de abandono, nos encontramos na condição de “(...) 

viver para morrer, em vez de viver até morrer” (p. 109). Assim, todos estamos expostos ao 

controle da vida e, por vezes, transitamos entre os modos bíos e zoé. Tais estratégias de controle 

fazem com que sejamos reduzidos a sobreviventes, mas que é a partir da resistência que 

podemos construir novas possibilidades de vida ativa e potente (Zamora, 2008). 

O modelo de saúde predominante nas práticas médicas na contemporaneidade é 

norteado pelos padrões de normatividade, parte de uma perspectiva moral e assim estabelece 

um modelo ideal de saúde-existência a ser seguido. Este tende a reduzir as singularidades do 

sujeito, a tratar o corpo de forma objetiva, racional, mecanicista (Canguilhem, 2012; Caponi, 

2010; Foucault, 1979; Martins, 2004). Tal concepção de saúde promove, dentre outras questões, 

a redução da potência tanto do médico, quando este se coloca na paradoxal tentativa de assumir 

um papel de onipotente, quanto do sujeito adoecido. Este tem a sua potência reduzida uma vez 

que, face à lógica vigente, tende a perder a autonomia em relação às tomadas de decisões 

envolvendo sua própria vida (Martins, 2004). 

A compreensão de saúde discutida por Canguilhem (2012) não deve ser entendida como 

a mera ausência de doença, ela se situa na perspectiva de que “O que caracteriza a saúde é a 
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possibilidade de ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a possibilidade de 

tolerar infrações à norma habitual e de instituir normas novas em situações novas” (p. 138). 

Nesse sentido, ao reconhecermos que a doença faz parte de uma norma biológica, somos 

levados a considerar que o estado patológico não se inscreve como anormalidade em sentido 

absoluto, mas com relação a um parâmetro de referência, sendo “(...) anormal apenas na relação 

com uma situação determinada” (p. 138). 

Nos questionamos em que medida esse modelo objetivista e produtivista de pensar o 

sujeito, teria contribuído para a tentativa cada vez maior de afastamento da morte na 

contemporaneidade. Modelo este que é marca basilar das relações de produção que teve origem 

no capitalismo, conforme nos alertou Foucault (1979). Um corpo-máquina que tem de ser 

produtivo, que não pode sentir dor, que busca deletar – no amplo sentido do tempo – qualquer 

causa de sofrimento e sentimento de perda. Este corrente modo de conceber a vida alimenta o 

ciclo da medicalização da existência e, consequentemente, as formas de controle do saber 

médico sobre o corpo. 

 

Para a grande saúde2, é preciso aceitar que a vida é constituída inevitavelmente de dor 

e prazer, que o corpo se desgasta inevitavelmente para viver, que a morte é também 

inevitável, e que é preciso aceitar e elaborar perdas, para poder-se aceitar e aprovar 

tragicamente a vida; e não fingir que perdas não existem, ou depreciar esta vida em 

nome de um ideal de imortalidade ou de nirvana, de euforia ou de analgesia (Martins, 

2004, p. 30). 

 

                       
2 Aqui a “grande saúde” refere-se ao sentido nietzschiano de saúde, concebido como a potência de vida, a qual 

pode ser encontrada na relação com o adoecimento. Ela não condiz com o modelo moral de saúde baseado na ideia 

de perfeição (Martins, 2004). 
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Este modo de entendimento da vida defendido por Martins (2004) questiona a lógica 

vigente de compreensão da saúde e de vida, as quais são colocadas no plano do intocável, 

imperecível, da perfeição. Além disso, encontra-se conectado às reflexões acerca dos processos 

de negação do envelhecimento e da finitude que fazem parte do domínio das estratégias 

biopolíticas (Canguilhem, 2012; Caponi, 2010; Foucault, 1979; Martins, 2004). 

Ainda em contraposição aos paradigmas de perfeição propagados na 

contemporaneidade, Moraes (2003) vem questionar o ponto de vista que se cristaliza sob o 

prisma do erro e dos desajustes, correntes no campo da saúde de modo geral, em especial o 

papel assumido pela psicologia. A autora defende a importância de escapar da lógica dual entre 

erros e acertos, por ver “a errância não como algo a ser corrigido e superado, mas como uma 

positividade, solo de fundação de um processo de diferenciação imanente” (p. 538). 

Estas discussões nos convocam a refletir sobre as estratégias atuais de ocultação da 

morte na esfera social e nos levam a entender que “as preocupações com longevidade e 

imortalidade são sintomas do medo primal da morte como manifestações do espírito da época 

e que servem à mercantilização desse medo” (Castiel, 2015, p. 1044). Tais paradigmas de vida 

exigem um corpo produtivo, jovial, capaz de consumir. Com isso nos colocam na canoa da 

ilusão, impondo que rememos contra a força do ciclo vital, nos fazendo fugir do envelhecimento 

e da morte, ao mesmo tempo em que nos mostra o quanto estamos vulneráveis. 

Através das articulações teóricas aqui levantadas percebemos que à medida que os 

paradigmas de vida na cultura ocidental sofriam mudanças, mudavam-se também os sentidos 

atribuídos à morte. Além disso, estes paradigmas foram construídos de modo a serem 

naturalizados e pouco refletidos. E é importante pontuar a intrínseca relação entre a forma como 

a vida é entendida e o modo como a morte é encarada socialmente, pois ambas se completam e 

fazem parte de um mecanismo que opera em conjunto. 
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Como já nos alertou Foucault (1979, 1988, 1999, 2008), a vida e a morte não se limitam 

à esfera biológica, estas estão atravessadas pelas forças de significação e domínio políticos. Por 

isso foi importante trazer para as nossas reflexões o tema da biopolítica. A partir dele, foi 

possível ampliar o entendimento acerca do papel exercido pela morte no controle da vida e que 

esse processo de gestão da vida só é possível a partir da relação com a morte, por mais que haja 

a tentativa de ocultá-la ou negá-la. 

É preciso lembrar que a produção e a normatização compõem os mecanismos de ação 

empregados pela biopolítica, a qual se encontra alinhada com a ideologia neoliberal. Isso nos 

leva a refletir também acerca da ampla difusão na atualidade do ideal de vitalidade, de beleza e 

de padrões de comportamento. Assim, a ação da biopolítica incide sobre o corpo social, 

desenvolvendo uma essência que se incorpora nos modos de significação, de operação e de 

funcionamento da vida humana baseados na lógica produtivista. Tudo aquilo que for 

enquadrado no improdutivo passa a ser indesejado e negado. Aliado a essa dinâmica, o sentido 

atribuído à morte tem assumido cada vez mais um caráter antinatural. 

Ao debruçar-nos sobre reflexões que visam desnaturalizar modelos de significação 

social da vida e da morte na contemporaneidade, os quais são embasados nos modos de 

operação da biopolítica, entendemos a importância de pensarmos sobre formas de 

enfrentamento e resistência à lógica vigente. E, este enfrentamento é possível “(...) se formos 

capazes de reconhecer que é aí mesmo onde reina a biopolítica que resiste a biopotência” 

(Zamora, 2008, p.113). 

Que possamos então percorrer os caminhos que conduzam à “(...) constituição de modos 

de existência, ou da invenção de possibilidades de vida que também dizem respeito à morte, a 

nossas relações com a morte: não a existência como sujeito, mas como obra de arte” (Deleuze, 
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1992, p. 120)3. Em suma, a discussão aqui apresentada busca chamar atenção para a 

possibilidade de sair do lugar comum da subserviência, do assujeitamento e da naturalização 

das estratégias de dominação vigentes. Para tanto, é necessário criar linhas de fuga, construir 

novos modos de existência, se apoderar da própria vida e da própria finitude, entendendo-os 

como algo possível, como parte de um processo criador. 

 

2.2. Considerações sobre o campo da necropsia 

 

Este capítulo aborda alguns pontos relacionados à ocupação do técnico em necropsia e do 

Serviço de Verificação de Óbito. Inicialmente, apresenta dados históricos acerca da evolução 

da investigação científica do cadáver, que teve grande contribuição da medicina legal. Em 

seguida, traz para a discussão dados de pesquisas no campo da psicologia do trabalho, no 

contexto brasileiro, que se dedicaram à categoria profissional do técnico em necropsia 

vinculados ao Instituto Médico Legal (IML). O último ponto, traz dados sobre a instituição do 

Serviço de Verificação de Óbito no contexto brasileiro. 

As palavras autópsia e necropsia são consideradas sinônimas e possuem origem 

etimológica grega. O termo autópsia (autos, própria + opsis, olhar/ vista) apresenta o 

significado de “ver com os próprios olhos”. Já a necropsia (necros, corpo morto + opsis, olhar/ 

vista) significaria algo como “o olhar sobre o cadáver”. O referido procedimento poderia ser 

definido como “(...) toda a série de observações e de intervenções efetuadas sobre o cadáver, 

que tem por objeto o esclarecimento da causa da morte”4 (Espinosa, 2008, p. 4, tradução nossa).  

                       
3 Reflexão de Deleuze (1992) sobre a concepção de subjetivação na obra de Foucault. 
4 “(...) toda la serie de observaciones y de intervenciones efectuadas sobre el cadáver, que tienen por objeto el 

esclarecer la causa de la muerte”. 
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A análise da causa de morte pode ocorrer partindo de duas perspectivas: a necropsia 

clínica/ anatomoclínica/ anatomopatológica ou a necropsia médico-legal/ forense/ judicial 

(Espinosa, 2008). Cabe ressaltar aqui que o desenvolvimento e a prática dos exames de 

necropsias encontram estrita relação com a discussão apresentada no capítulo anterior, 

notadamente acerca das questões biopolíticas (Agamben, 2002; Castiel, 2015; Foucault, 1979, 

1988,1999, 2008; Furtado & Szapiro, 2012; Martins, 2004; Pelbart, 2011; Zamora, 2008). 

Conforme vimos, as estratégias biopolíticas estão relacionadas à ampliação do controle 

biológico da população, tais como o nível de saúde da população, os índices de mortalidade e 

de natalidade etc. (Foucault, 1988). 

A necropsia clínica é realizada pelo médico patologista e sua equipe técnica, situada no 

âmbito da saúde pública, tem por finalidade investigar a natureza, a extensão e as complicações 

da doença que levou a pessoa ao óbito. Este tipo de necropsia tem como objeto de interesse o 

estudo do cadáver com caráter clínico, com enfoque nas causas patológicas da morte. Nessa 

medida, apresenta caráter científico, contribui para ampliar os conhecimentos e as pesquisas no 

campo da patologia e também é vinculada ao controle sanitário/ epidemiológico (Espinosa, 

2008). 

A necropsia médico-legal é ligada à segurança pública, campo jurídico, tem papel 

investigativo, é de responsabilidade do médico legista e sua equipe técnica. Para este tipo de 

necropsia são encaminhados os cadáveres cuja causa do óbito tenha relação com causas 

violentas, tais como suspeita de crime, acidente, suicídio etc. Para este procedimento, além do 

estudo do cadáver, é relevante também tudo que tenha relação com o ambiente onde este foi 

encontrado, por se tratar de uma necropsia investigativa. (Espinosa, 2008). 

Salvo os casos especiais de diagnósticos mais complexos, recomenda-se que o resultado 

do diagnóstico não ultrapasse o prazo de 7 (sete) dias em autópsias que demandem o estudo 
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microscópico do encéfalo e para os demais casos o prazo de 4 (quatro) dias (Amat, 2008). Os 

exames de necropsia, sejam eles dos Serviços de Verificação de Óbito ou dos Institutos Médicos 

Legais, vão embasar o lavramento da Declaração de Óbito (DO). 

A Declaração de Óbito segue os parâmetros da Classificação Internacional de Doenças 

(CID) e encontra função tanto no campo jurídico quanto no campo epidemiológico. Não havia 

um modelo padronizado de documento para atestar a causa da morte até o ano de 1925, quando 

a Organização de Saúde da Liga das Nações recomendou que se utilizasse um único modelo. 

Em 1948 aprovou-se a criação um Modelo Internacional de Atestado de Óbito, que foi adotado 

por quase todos os países do mundo em 1950. O Brasil, implantou o Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM) no ano de 1975 (Ishitani & França, 2001). 

 

2.2.1. Estudo cadavérico na medicina patológica 

 

 O desenvolvimento do estudo da anatomia e da ciência médica encontra relação direta 

com a história da autópsia (Finkbeiner et al., 2009). O interesse na investigação do interior do 

corpo humano é identificado nas sociedades mais antigas e há registros de manipulação do 

cadáver com finalidade de estudo na Europa medieval, Grécia, Egito e Roma (Amat, 2003; 

Espert, 2004a). 

Contudo, a sua sistematização e vigência plenas tiveram início no século XIX (Espert, 

2004a). Ou seja, a autópsia clínica alcança um período temporal de aproximadamente 2000 

anos, mas a sua expansão e os maiores avanços foram registrados nos últimos 150 anos (Mateos 

et al., 2009). 

O grego Hipócrates (468-377a.C.) foi uma figura que demarcou seu lugar na história da 

medicina, pois propôs que este campo fosse fundamentado no conhecimento científico da 
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natureza. Uma das formas de conhecimento da anatomia naquela época advinha da dissecação 

de animais. Não se pode afirmar que os hipocráticos realizaram a dissecação de cadáver humano 

(Espert, 2004a). 

A cultura egípcia se destacou pelos conhecimentos no domínio da anatomia e 

farmacologia. A cidade de Alexandria se tornou um grande centro intelectual que contribuiu 

para avanço de diversos campos do conhecimento. O grande museu de Alexandria, fundado em 

260 a.C., contava com um teatro anatômico, onde eram realizados estudos de anatomia através 

da dissecação de cadáveres humanos. Entretanto, em 391 d.C., o imperador romano Teodósio 

I, convertido ao cristianismo, proibiu os rituais pagãos, os sacrifícios e destruiu o conjunto 

arquitetônico dedicado à ciência e à cultura (Espert, 2004a). 

Na Índia, há manuscritos datados dos séculos IV e V que registram a prática da 

manipulação e estudo de cadáveres humanos. O livro Nihon Shoki, que seria uma das obras 

mais antigas que versa sobre a história do Japão, apresenta uma crônica do ano 454, considerada 

como o primeiro registro de necropsia realizada nesta cultura. Esta prática teria sido 

interrompida, voltando a ser praticada no Japão no século XVIII (Espert, 2004a). 

De acordo com estudiosos da Alta Idade Média, antes do século XIII, as dissecações 

realizadas em medicina aconteciam de forma isolada. As investigações neste campo iniciaram 

com caráter médico-legal e o interesse pelas autópsias com cadáveres humanos aumentaram e 

cresceram na classe médica, com investigações aprofundadas nesse campo a partir do século 

XVI (Espert, 2004b). 

Abdalatife, médico nascido em Bagdá, em 1162, possuía vasto conhecimento do corpo 

humano e ensinava medicina. Ele viajou para o Egito, onde pesquisou mais de dois mil 

esqueletos humanos. Após as aulas na mesquita, levava os alunos para realizar exercícios 

práticos de dissecação em casa, possivelmente em cadáveres humanos (Espert, 2004b). 
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É notória a contribuição oriunda das dissecações de cadáveres humanos realizadas em 

Alexandria para o conhecimento da anatomia e fisiologia na medicina. A necessidade de se 

dedicar a essa prática cresceu e ganhou espaço a partir da segunda metade da Idade Média. Com 

isso, a observação do órgão direto no corpo ganhou mais importância e criou as bases para a 

anatomia moderna (Espert, 2004b). 

Estima-se que Frederico II teria autorizado a dissecação de três cadáveres humanos para 

ampliar o conhecimento anatômico, no final do século XIII. Em Cremona, no ano de 1286, uma 

epidemia repentina motivou um médico a realizar uma dissecação humana para obter maior 

conhecimento sobre a doença. A primeira autópsia realizada em Pádua foi descrita pelo médico 

Pietro D'Abano (1250-1315) (Espert, 2004b). 

Guillerme de Saliceto, cirurgião e professor da Universidade de Bolonha, é autor de uma 

obra que apresentava a ordem metódica de uma dissecação, a qual foi registrada em 1270. Sabe-

se que ele teria realizado ao menos uma vez o referido procedimento com cadáver humano. Em 

Pádua ocorria a abertura ilegal dos túmulos e perseguição de caixões durante os funerais com 

o intuito de conseguirem cadáveres para o exercício anatômico. O Papa Bonifácio VIII 

promulgou a Bula "De sepulturis" que visava acabar com a referida prática clandestina (Espert, 

2004b). 

O médico Mondino de Luzzi deu importante contribuição no estudo da anatomia, que 

foi possível graças às dissecações que realizava em cadáveres humanos e de animais, tendo 

realizado publicamente uma dissecação humana em 1315. O ano seguinte marcou o registro do 

seu tratado, considerado compêndio de anatomia e manual de técnicas de dissecação, com o 

título de “Anatomia”, baseado em dissecações humanas (Espert, 2004b). 

É relevante destacar outros marcos que a prática da autópsia teve, como: as dissecações 

públicas realizadas na França; no ano de 1376, em Montpellier; no ano de 1400, em Paris. Em 
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Lérida, Espanha, desde 1391, as autoridades se responsabilizavam de fornecer cadáveres 

destinados ao estudo anatômico. Em 1404, Galeazzo di Santa Sofia, professor de medicina da 

escola de Pádua, realizou publicamente a dissecação de um cadáver humano em Viena (Espert, 

2004b). 

Durante a época pré-vesaliana, pintores do movimento naturalista destacam a 

importância do conhecimento do corpo humano e expressaram-na em suas obras. Estes 

apresentavam, portanto, grande interesse pelo cadáver humano, inclusive pela prática da 

necropsia. Como exemplo, podemos citar: Donatello (1382-1416), Andrea del Castagno (1390-

1457), Antonio Pollaiuolo (1429-1498), Andrea de Verrocchio (1405-1488), Leonardo da Vinci 

(1452-1519), dentre outros. No século XVI, médicos filólogos começaram a traduzir as obras 

de Galeno diretamente dos originais, do grego para o latim, a maioria foi publicada em Paris 

(Espert, 2004c). 

O Renascimento inaugurou um novo modo de pensar, considerado revolucionário. Este 

momento marca uma ruptura com os saberes tradicionais, como a anatomia descritiva, cuja 

autoridade tradicional era representada por Galeno. André Vesálio foi uma figura fundamental 

para esse novo modo de conceber o ensino e a pesquisa em anatomia. (Espert, 2004c). 

André Vesálio, considerado pai da anatomia moderna, nasceu em Bruxelas, no ano de 

1514. Ele revolucionou o ensino da anatomia, levando os alunos para presenciarem a dissecação 

de cadáveres, método que obteve grande êxito e reconhecimento no meio acadêmico. Durante 

essas aulas, Vesálio começou a encontrar contradições nos textos galênicos (Espert, 2004c). 

O juiz do Tribunal Criminal de Pádua se interessou pelas investigações de Vesálio e, em 

1539, colocou à sua disposição os cadáveres dos criminosos que eram condenados à morte. Isso 

fez com que Vesálio pudesse ampliar as suas pesquisas, realizando observações comparativas 

detalhadas. Com isso, Vesálio teve como afirmar com convicção que a maioria das descrições 
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anatômicas de Galeno não foi construída a partir da pesquisa com cadáveres humanos, mas sim 

de animais (Espert, 2004c). 

Em 1543, Vesálio publicou a sua grande obra: “De humanis corporis fabrica”, um 

tratado sobre a anatomia, fruto das observações em cadáveres humanos. A nova anatomia e a 

nova fisiologia facilitaram o avanço da medicina, possibilitando a descrição de novas 

enfermidades e a realização de autópsias anatomopatológicas. Esta obra influenciou muitos 

anatomistas a ingressarem na prática das autópsias, especialmente na Itália, no período 

considerado época pós-vesaliana (Espert, 2004c). 

Estima-se que foram construídos teatros anatômicos em Pisa e em Pádua, no ano de 

1522. Houve em Valência, na Espanha, uma escola de anatomia, cujas práticas de dissecação 

eram realizadas no Hospital Geral da cidade, contribuindo para o estudo da anatomia da época. 

A Faculdade de Medicina de Valência se tornou importante centro de estudo de anatomia 

humana, tendo como base a obra de Vesálio (Espert, 2004c). 

A Holanda, nesse período, se apresentava como um dos países europeus que gozava de 

liberdade religiosa e de pensamento. Além disso, tornou-se um expoente no ramo do comércio, 

o que lhe promoveu prosperidade. Tal contexto fez com que este país atraísse muitos 

intelectuais, cientistas e humanistas, promovendo-lhe desenvolvimento científico (Nabais, 

2009). 

Harmenszoon van Rijn Rembrandt (1606-1669), grande pintor holandês, teve o quadro 

A Lição de anatomia do Dr. Nicolaes Tulp (Figura 01) como uma de suas mais importantes 

obras-primas. Esta obra registra a dissecação do antebraço do cadáver de Aris Kindt, que havia 

sido enforcado pelo crime de assalto à mão armada. O procedimento foi realizado por membros 

da ordem médica da Associação de Cirurgiões, na sala de conferências da corporação, em 16 

de fevereiro de 1632 (Nabais, 2009). 
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Figura 01: Rembrandt (1632) Lição de Anatomia do Dr. Nicolaes Tulp - óleo sobre tela, 216 × 170 cm, museu 

Mauritshuis, Haia - Holanda. 

 

Apesar da relevância do trabalho de Rembrandt, este não é considerado o primeiro 

quadro anatômico. Tal feito é atribuído a Aert Pietersz, com trabalho datado de 1603. Registros 

históricos indicam que “(...) 1600 é a data da primeira autópsia pública, realizada por Ján 

Jesenský (1566-1621) em Praga” (Nabais, 2009, p. 290). 

É importante frisar que nesse tempo só era permitido realizar 1 (uma) autopsia por ano, 

que geralmente ocorria no inverno, pelo fato de a temperatura ser mais favorável à conservação 

do cadáver. Outra condição para o processo é que os cadáveres fossem de “(...) ex-condenados, 

vítimas de enforcamento público e não podiam estar ligados à Igreja” (Nabais, 2009, p. 291, 

destaque do autor). 

No século XVII surgiu uma nova mentalidade anatomofisiológica, quando houve o 

crescimento do interesse pelo estudo da fisiologia. O estudo da anatomia também cresceu por 

toda Europa com a edição de livros e a criação de disciplinas dedicadas ao campo, além da 

construção dos teatros anatômicos para a formação dos médicos nas suas mais importantes 
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Universidades. Neste século, muitos médicos passaram a realizar o exame post mortem dos seus 

pacientes, o que possibilitou novas descobertas no campo da ciência médica (Espert, 2004d). 

As contribuições de Vesálio no estudo da anatomia influenciaram a busca de relação 

entre os sintomas patológicos do cadáver e as enfermidades dos vivos. Giovanni Battista 

Morgagni (1682-1771), anatomista italiano, defendeu através dos seus estudos que os cadáveres 

fossem submetidos aos exames post mortem para descobrir a causa da morte e as mudanças 

físicas encontradas nestes em decorrência de uma enfermidade. Estima-se que Morgagni tenha 

realizado em torno de setecentas autópsias, fato que contribuiu para a construção de larga 

experiência neste campo (Espert, 2004d). 

A expansão das ideias racionalistas do século XVIII foi marcada pela busca da 

compreensão da natureza para controlá-la. A ideia de investigação moderna ganhou espaço, 

visando a busca do conhecimento da verdade através da observação e experimentação em 

laboratório (Espert, 2004d). 

Desde o século XVII, aumentou-se a demanda por cadáveres com finalidade didática, 

pois houve o crescimento do ensino da anatomia e da quantidade de estudantes de medicina. O 

aumento pela busca de cadáveres fez crescer a prática ilegal de comercialização destes, 

chegando a acontecer de pessoas inescrupulosas desenterrarem cadáveres que haviam falecido 

recentemente para vendê-los às escolas de anatomia. Tal situação foi rechaçada socialmente e 

contribuiu para que aqueles que trabalham com dissecação de cadáveres humanos naquela 

época fossem hostilizados (Espert, 2004d). 

Grandes acontecimentos surgiram ao longo do século XIX, que transformaram a forma 

como a sociedade se organizava e o seu modo de pensar. Dentre tais mudanças podemos citar 

a revolução científica, a primeira guerra mundial, a migração do velho mundo para o novo 

mundo, o aumento da migração das zonas rurais para as urbanas, a revolução industrial, a 
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substituição da mão de obra humana pelas máquinas, a mudança de perspectiva da ciência 

médica que abandona as singularidades humanas ao concentrar esforços para estabelecer 

patologias e diagnósticos (Espert, 2004d). 

Com relação à prática da autópsia, o melhores médicos e cirurgiões do século se 

distinguiram pelo uso da dissecação humana como método de suas investigações, bem como 

pela experiência em dissecação e como docente no referido campo. Em suma, a investigação 

cadavérica manteve seu papel fundamental nas investigações da época e as técnicas da autópsia 

foram aprimoradas (Espert, 2004d). 

Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902), médico polonês, contribuiu para o 

desenvolvimento da anatomia patológica. Ele foi considerado o fundador da patologia celular, 

além de ter reconhecido a célula como unidade central na constituição do organismo, tendo sido 

considerado o maior patologista de todos os tempos. Virchow sentiu a necessidade de criar um 

método ordenado, partindo de técnicas determinadas, para a realização dos exames 

anatomopatológicos (Espert, 2004d). 

 

2.2.2. Estudo cadavérico na medicina legal 

  

A Medicina Legal pode ser definida como um “(...) conjunto de conhecimentos médicos 

e paramédicos destinados a servir ao Direito, cooperando na elaboração, auxiliando a 

interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais atinentes ao seu campo de ação 

de Medicina aplicada” (Gomes, 1982, p. 7). É fato que a própria nomenclatura desse campo de 

conhecimento explicita a ligação existente entre a medicina e o direito. Esta definição deixa 

claro também que nesse campo do conhecimento a medicina atua fornecendo meios que 

subsidiem a ação da justiça. 
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A história do conhecimento médico-legal aponta que os registros que tratam deste assunto 

remontam a tempos longínquos. Contudo, a sistematização da disciplina com finalidade de 

configurar o caráter científico só foi ocorrer muito tempo depois. Para melhor compreensão 

acerca do desenvolvimento deste campo, ele foi então classificado em 5 (cinco) períodos: 

antigo, romano, médio, canônico e moderno, também conhecido como o período científico 

(Gomes, 1982; Muakad, 2013). 

Durante o período antigo, as tarefas e objetivos atribuídos aos médicos se restringiam à 

arte de curar. Além disso, havia a significação social de sacralização dos cadáveres, o que 

impedia a prática das necropsias, portanto não havia peritos médicos. Este período alude à época 

em que se praticava a legislação de Moisés, onde é possível notar o emprego do conhecimento 

médico às questões legais, as quais tratavam de assuntos relacionados à virgindade, ao aborto, 

aos assassinatos, dentre outros. Importante salientar que nessa época o papel de perito era 

reservado especialmente aos padres, considerados juízes supremos (Gomes, 1982; Muakad, 

2013). 

No período romano, competia aos Imperadores o julgamento de assuntos relacionados às 

questões de ordem moral e aos assuntos de ordem civil. Esse período marca o início da 

realização do exame do cadáver, o qual era atribuído ao médico. A necropsia ainda era proibida, 

portanto, o referido procedimento era realizado apenas externamente. Um exemplo dessa 

prática, descrito pela literatura, foi o trabalho realizado por um médico chamado Antístio, que 

examinou as feridas do cadáver de Júlio César e declarou que apenas uma delas teria sido letal 

(Gomes, 1982; Muakad, 2013). 

O terceiro período é denominado médio ou da Idade Média, marcado pela ampliação da 

participação dos médicos no campo jurídico. Um conjunto de leis denominado capitulares, 

criado por Carlos Magno, orienta que os juízes tomem os pareceres médicos como fundamento 
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para embasar suas decisões. Houve um intervalo de tempo em que a medicina legal foi 

substituída pelas práticas religiosas da inquisição, mas foi posteriormente reestabelecida 

(Gomes, 1982; Muakad, 2013). 

No período canônico, delimitado entre os anos 1200 e 1600, houve a retomada da prática 

das perícias médico-legais. O papa Inocêncio III apresenta uma bula que demarca esse período 

de transição, conduzindo o reestabelecimento das intervenções médico-legais. O marco que 

inaugurou a oficialização da Medicina Legal foi o conjunto de leis denominado Código 

Criminal Carolino, de Carlos V, promulgado em 1532 pela Assembleia de Ratisbona. Este é 

considerado o primeiro documento organizado no campo da Medicina Judiciária, o qual exigia 

que as decisões dos juízes fossem embasadas por parecer emitido por cirurgiões e parteiras 

(Gomes, 1982; Muakad, 2013).  

O primeiro a recomendar a abertura do cadáver para exame interno teria sido o italiano 

Fortunato Fidelis. A primeira obra que tratava de questões médico-legais foi publicada na 

França, por Ambrósio Paré, no ano 1575. Apesar de apresentar certo desenvolvimento sobre o 

assunto, esta obra ainda não se constituía como um corpo doutrinário (Gomes, 1982; Muakad, 

2013). 

O período moderno inicia em 1602, com a publicação do primeiro livro de Medicina 

Legal, na Itália, com autoria de Fortunato Fidelis. Outra importante obra para a área foi 

Quaestiones medico-legales, publicada em 1621, por Paulo Zacchias. Este foi um período de 

grande avanço para a Medicina Legal, que possibilitou o aprofundamento do conhecimento 

através de pesquisas pautadas no rigor científico (Gomes, 1982; Muakad, 2013). 

Contando com as conquistas alcançadas até então, a disciplina de medicina legal ganhou 

espaço nas Faculdades de Medicina no ano de 1801. Por vezes os alunos de Direito passaram a 

frequentar a referida disciplina, tendo em vista que esta não era ofertada em sua matriz 



52 

 

 

 

curricular. Os múltiplos avanços neste campo de conhecimento foram crescendo e contribuindo 

com o seu desenvolvimento, a exemplo da regulamentação das perícias, do surgimento dos 

institutos médico-legais, dos laboratórios de anatomia patológica, dos laboratórios de pesquisas 

toxicológicas etc. (Gomes, 1982). 

 

2.2.3. Os técnicos em necropsia no contexto brasileiro 

 

Há pesquisas brasileiras dedicadas ao técnico em necropsia sob a perspectiva da 

psicologia do trabalho e realizadas no contexto institucional dos Institutos Médicos Legais 

(Barros, 2004; Silva, 2014; Barros & Silva, 2004; Cavedon & Amador, 2012). Contudo, até o 

presente momento, não encontramos nenhum estudo realizado com técnicos em necropsia que 

atuam em Serviço de Verificação de Óbito no contexto brasileiro. 

O Instituto Médico Legal da cidade de Belo Horizonte foi o cenário escolhido para o 

desenvolvimento de pesquisa, que contou com a participação de médicos legistas e auxiliares 

de necropsia (técnico em necropsia) (Barros & Silva, 2004; Barros, 2004). No Rio Grande do 

Sul foi realizada uma pesquisa com diversos servidores que atuavam no campo pericial do 

Instituto-Geral de Perícias (IGP). Dentre eles havia o auxiliar de perícia (técnico em necropsia) 

que também fez parte da investigação (Cavedon & Amador, 2012). Houve ainda estudo que se 

dedicou exclusivamente aos necrotomistas (técnicos em necropsia), desenvolvido no IML de 

uma capital do Nordeste brasileiro (Silva, 2014). 

Conforme informado, os estudos supracitados foram desenvolvidos em um tipo 

específico de instituição, o IML, e em diferentes regiões do território nacional: Sudeste (Barros, 

2004; Barros & Silva, 2004), Sul (Cavedon & Amador, 2012) e Nordeste (Silva, 2014). Apesar 

das diferenças regionais, estes estudos apresentaram diversos pontos em comum. Dentre eles, 
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podemos citar os atravessamentos relacionados ao contato direto com o cadáver, incluindo aí o 

caráter social negativo envolvido no tema da morte, e os riscos ocupacionais presentes no 

ambiente de trabalho. 

O referencial teórico adotado na pesquisa desenvolvida no IML da cidade de Belo 

Horizonte foi a Ergonomia. Um dos pontos destacados nos seus resultados foi a atribuição aos 

técnicos em necropsia de tarefas inerentes aos médicos legistas, evidenciando as diferenças 

entre o trabalho prescrito e o trabalho real. No decorrer da pesquisa de campo, verificou-se que 

os técnicos em necropsia desempenhavam atividades que seriam de responsabilidade dos 

médicos legistas, como as dissecações, constatando que eles estavam submetidos à prática de 

desvio de função (Barros, 2004). 

As autoras chamaram atenção ainda para os fatores inerentes ao ambiente de trabalho, 

enfrentados pelos trabalhadores daquela instituição, tais como: a insalubridade e o odor, dentre 

outras condições de trabalho inadequadas. Discorreram também sobre o aumento da demanda 

de trabalho, em decorrência da interrupção do atendimento do Serviço de Verificação de Óbito 

da cidade, e as cobranças que os trabalhadores sofriam quanto à urgência para a realização das 

necropsias e liberação dos cadáveres (Barros & Silva, 2004; Barros, 2004). 

Nas análises de dados elas convocam o conceito de “mecanismo de defesa” para o 

diálogo, pois, para elas, os trabalhadores evitam saber da história do cadáver para não se 

envolverem com a situação. As autoras afirmam que os trabalhadores, na lida diária de 

realização dos exames de necropsia, procuram objetificar os cadáveres de modo que não os 

encarem como humanos, para que seja possível e suportável desempenhar a função. Além disso, 

as crenças religiosas e o uso de bebidas alcoólicas também são considerados pelas autoras como 

fatores que funcionam como mecanismos de defesa para conseguirem lidar com o cotidiano 

profissional (Barros & Silva, 2004; Barros, 2004). 
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A análise produzida no estudo realizado com a equipe pericial do Instituto-Geral de 

Perícias é embasada no referencial teórico da Clínica da Atividade. As autoras alertam para o 

fato de estes trabalhadores depararem no seu cotidiano com cadáveres que tiveram uma morte 

relacionada à violência. Ao mesmo tempo, estes trabalhadores têm que lidar com aqueles que 

enfrentam a dor da perda e cuidar para não aumentar ainda mais o sofrimento dessas pessoas 

(Cavedon & Amador, 2012). 

Cavedon e Amador (2012) citam a expressão ouvida de um dos trabalhadores, o qual 

afirmou que: “Trabalhar com o que a gente trabalha não é pra qualquer um; exige estômago” 

(p. 185). Elas ressaltam que, além de estes trabalhadores precisarem “ter estômago”, fazendo 

alusão às adversidades que têm de suportar cotidianamente, o fazer profissional exige deles 

outras habilidades para o bom desempenho da função, como: a visão, a audição, o raciocínio e 

o fator emocional. Tais habilidades têm relação com o caráter investigativo inerente à função, 

com o qual é preciso “estar atento a todo e qualquer detalhe do local, prestar atenção aos 

vestígios, analisar possibilidades, compor hipóteses, formular dinâmicas (...)” (p. 185). 

De acordo com as autoras, “frente ao risco e ao perigo, os coletivos de trabalho acabam 

por se potencializarem como forma de sobreviverem a estas experiências” (Cavedon & 

Amador, 2012, p. 196). Para elas, a exposição aos diversos tipos de risco aos quais os 

trabalhadores estão submetidos, inclusive aqueles relacionados às intervenções de cunho 

investigativo realizadas fora dos muros institucionais, possivelmente contribuiriam para 

promover a intensificação e a consolidação dos laços do coletivo de trabalho. 

A carga social negativa atribuída aos trabalhadores de perícia também esteve presente 

nas análises de Cavedon e Amador (2012). Um dos participantes da pesquisa, ao relatar sobre 

as possíveis interferências do seu trabalho em outras áreas da sua vida, afirmou haver pessoas 
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que não o cumprimentariam com um aperto de mãos se soubessem a função que ele 

desempenha. 

O estudo dedicado aos técnicos em necropsia de um IML situado em uma capital do 

interior do Nordeste brasileiro fundamentou-se, em termos teórico-metodológicos, em 4 

(quatro) abordagens teóricas. O autor adotou, portanto, as contribuições da ergonomia da 

atividade, da psicodinâmica do trabalho, da clínica da atividade e da ergologia (Silva, 2014). 

O referido estudo contemplou em sua análise os modos de organização do trabalho e os 

riscos encontrados no ambiente de trabalho dos técnicos em necropsia. O autor trouxe as falas 

dos técnicos em necropsia denunciando os diversos riscos aos quais eles estão submetidos, 

sejam físicos, químicos ou biológicos. Aponta que, durante o procedimento metodológico de 

observação, foi possível perceber que nenhum dos trabalhadores fez uso de todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) necessários, mesmo tendo sido disponibilizados 

pela instituição. O autor pontua que os técnicos em necropsia teriam, durante a pesquisa, 

classificado os fatores de risco como nocivos e que, contudo, não se protegiam adequadamente. 

Ele sugere, em sua análise, que estes trabalhadores estariam minimizando os riscos aos quais 

estavam submetidos (Silva, 2014). 

A relação de trabalho face ao contato diário com mortes violentas e as imagens sociais 

que costumam atribuir aos trabalhadores deste campo, também surgem como pontos de análise 

no decorrer da pesquisa. Tais questões encontrariam relação com a estigmatização que estes 

trabalhadores sofrem na esfera social, o que contribuiria para a produção do sofrimento 

psicológico, demandando-lhes o desenvolvimento de estratégias para conseguir superá-la 

(Silva, 2014). 

A partir das análises, o autor classificou alguns comportamentos como possíveis 

estratégias individuais e/ou coletivas de defesa. Entre elas estariam a objetificação dos 
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cadáveres e a evitação do contato com a história de vida destes, o uso de recursos lúdicos, a 

iniciativa de diferenciar os espaços públicos e privados, a adesão às crenças religiosas e o 

consumo de bebidas alcóolicas. Tais estratégias seriam adotadas com o objetivo de manter o 

equilíbrio do trabalhador, como recurso para protegê-lo do adoecimento (Silva, 2014). 

A desvalorização que o setor de necropsia e, consequentemente, os técnicos em 

necropsia sofreriam por parte do Estado também foi levantada pela pesquisa. Dentre tais fatores 

foram considerados: a baixa remuneração, o pouco investimento no setor por parte do Estado, 

as deficiências da estrutura física do ambiente reservado para os exames de necropsia etc. 

(Silva, 2014). 

Outro ponto que está relacionado com a falta de valorização dos técnicos em necropsia 

é a forma como o cargo era tratado pela instituição, o qual era colocado como instrumento de 

castigo aos trabalhadores do órgão. Eram encaminhados para o setor os servidores que não 

apresentavam competência para outras funções, aqueles cuja formação não atendia às 

necessidades do órgão ou ainda os policiais que cometiam infrações graves no decorrer do 

exercício das suas atribuições. O setor de necropsia era considerado entre os servidores do IML 

como o “purgatório da polícia civil” (Silva, 2014, p. 152). 

O referido procedimento de ocupação do cargo caiu em desuso, pois a via de ingresso 

ao cargo de técnico em necropsia no IML passou a ser através da submissão de concurso público 

específico para a função. Essa mudança teria possibilitado um ambiente de trabalho com 

técnicos em necropsia que tiveram maior poder de decisão sobre o seu ingresso e permanência 

no cargo. Contudo, é importante frisar que a marca da imposição compõe a história da categoria 

profissional na referida instituição (Silva, 2014). 
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2.3. Clínica da atividade: bases epistemológicas e ferramentas conceituais 

 

2.3.1. Origens e bases epistemológicas da clínica da atividade 

 

Yves Clot e Daniel Faïta foram os estudiosos que propuseram a formulação teórico-

metodológica da Clínica da Atividade (Clot & Faïta, 2000). Yves Clot é o nome mais expressivo 

dessa abordagem teórica, possui formação em filosofia e habilitação posterior em psicologia. 

Defendeu sua tese em filosofia, intitulada O trabalho: entre a atividade e a subjetividade, com 

orientação de Yves Schwartz. Esta tese teve como proposta uma análise do trabalho por meio 

da psicologia do trabalho. Atualmente Clot é membro do Conservatoire National des Arts et 

Métiers5 (CNAM) de Paris, onde desenvolve estudos sobre Psicologia do Trabalho (Clot, 

2006a; Machado, 2005). 

A Clínica da Atividade representa uma das abordagens clínicas do trabalho (Bendassolli 

& Soboll, 2011b) e, em linhas gerais, é considerada como uma “(...) corrente situada na 

interseção da ergonomia francófona e da psicopatologia do trabalho e se reporta aos trabalhos 

de Bakhtin e Vygotski” (Lhuilier, 2011, p. 43), trabalhos estes que fornecem a base teórica 

estrutural para esta abordagem. Contribuíram também para o desenvolvimento teórico-

metodológico da Clínica da Atividade autores como: Alain Wisner, Louis Le Guillant e Ivar 

Oddone (Clot, 2010b). 

O trabalho desenvolvido por Ivar Oddone, na cidade de Turim, Itália, exerceu grande 

influência para a formulação da Clínica da Atividade, possibilitando a transformação do 

corrente modo de operação da psicologia do trabalho para um modo de pensar a psicologia dos 

                       
5 Endereço eletrônico do CNAM: http://psychologie-travail.cnam.fr/presentation/la-recherche/equipe-

psychologie-du-travail-et-clinique-de-l-activite-136871.kjsp 

http://psychologie-travail.cnam.fr/presentation/la-recherche/equipe-psychologie-du-travail-et-clinique-de-l-activite-136871.kjsp
http://psychologie-travail.cnam.fr/presentation/la-recherche/equipe-psychologie-du-travail-et-clinique-de-l-activite-136871.kjsp
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trabalhadores. Contribuições metodológicas também foram fruto do contato de Clot com 

Oddone (Machado, 2005), através da ferramenta metodológica denominada Instrução ao Sósia 

(Oddone, Re & Briante, 2008; Clot, 2007, 2010b; Machado, 2005). 

A ergonomia francófona contribuiu para o desenvolvimento da maioria das abordagens 

clínicas do trabalho (Bendassolli & Soboll, 2011a) e tem Alain Wisner como um dos seus 

principais teóricos. Este contribuiu para o surgimento da Análise Ergonômica do Trabalho, por 

ter rompido epistemologicamente com o paradigma que imperava na década de 1970, que 

propunha o desenvolvimento da pesquisa em Ergonomia no âmbito do laboratório (Jackson 

Filho, 2004). 

O rompimento com os muros dos laboratórios fez com que Wisner demonstrasse 

comprometimento com o ponto de vista do sujeito e considerasse a ideia de um “(...) sujeito 

social, em situação de trabalho real, que sofre também sua condição social” (Clot, 2010a, p. 

213). Nesse sentido, Wisner passou a trabalhar com o intento de buscar resolver os problemas 

que partiam da demanda social, a partir de situações reais de trabalho. 

A tradição francófona da ergonomia, desenvolvida por Wisner, encontra proximidade 

com a psicopatologia do trabalho de Louis Le Guillant, sobretudo pelo afastamento da 

perspectiva nosográfica e valorização das intervenções que visam transformar a própria 

realidade de trabalho de forma concreta. A postura adotada por Le Guillant marca importante 

mudança na passagem da psicopatologia clássica para a psicopatologia do trabalho, conforme 

observa Yves Clot: “(...) na psicopatologia do trabalho, trata-se de, em vez de elaborar o quadro 

clínico ou de estabelecer a nosologia dos respectivos distúrbios (...), promover uma nova clínica 

respaldada em cada situação concreta a ser transformada” (Clot, 2010b, p. 69). 

Além da postura de afastamento da categorização nosológica, é importante frisar que 

“(...) a preocupação predominante de Le Guillant é a transformação do trabalho taylorizado, em 
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plena expansão na época” (Clot, 2010b, p. 68). Le Guillant, nessa linha de formulação teórica, 

considera ser necessário cuidar prioritariamente do trabalho, antes mesmo dos trabalhadores, 

denota a relevância que ele atribui à avaliação e transformação do modus operandi institucional 

para a promoção da saúde do trabalhador. Na perspectiva dele, o crescente processo de 

degradação das condições de trabalho se torna intolerável em tal medida que pode passar a 

promover o engendramento dos distúrbios mentais (Clot, 2010b). 

Faz-se importante também discutir alguns conceitos que embasam o desenvolvimento 

da Clínica da Atividade, tais como os de tarefa e atividade. O primeiro é equivalente ao 

prescrito, significa aquilo que é posto enquanto fator de normatização no campo do trabalho. 

Já o segundo é definido “(...) pelas operações manuais e intelectuais realmente mobilizadas a 

cada instante pelo operador para atingir seus objetivos” (Clot, 2007, p. 24, destaques nossos). 

A atividade é entendida como o processo que se dá na execução da tarefa, mas que vai 

muito além dela. É um conceito bem mais amplo, o qual, antes de mais nada, deve ser 

considerado como uma série de processos complexos marcados pela transmissão, pela 

apropriação e pela transformação das aquisições da espécie humana através das quais o sujeito 

se relaciona com o mundo concreto (Leontiev, 1984). Para a Clínica da Atividade, a atividade 

é compreendida como a menor unidade de troca social, dirigida tanto para o objeto, quanto para 

o sujeito e para os outros que tratam com esse objeto (Clot, 1995, 2010b). 

A atividade realizada se configura enquanto atualização de uma das atividades possíveis 

de se realizar e irá culminar em algo diferente do que fora normatizado, onde entram em jogo 

inúmeros aspectos. Está relacionado, por exemplo, com o enfrentamento das condições 

ambientais, dos instrumentos de trabalho, dentre outros fatores com os quais os trabalhadores 

se defrontam, em termos objetivos e subjetivos (Clot, 2007). 
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Wisner deixou de lado as noções de tarefa e atividade, encontradas na psicologia 

cognitiva, e adotou as perspectivas de trabalho prescrito e trabalho real. Para ele, a tarefa 

inspira certa independência da condição social do trabalhador. Já o trabalho prescrito é 

considerado aquele sobre o qual o fator social exerce demandas. Ainda sobre demarcação de 

posicionamentos face aos referidos conceitos, na perspectiva deste teórico, o trabalho real 

extrapola as dimensões da atividade cognitiva, pois “o trabalho real para Wisner é a vida” (Clot, 

2010a, p. 214). 

Como afirma Lhuilier (2011), a Clínica da Atividade possui estrita relação com as obras 

de Bakhtin e Vygotski. Portanto, a base epistemológica, teórica e metodológica que 

essencialmente constitui a espinha dorsal para a Clínica da Atividade é a obra de Vygotski que, 

ao lado de Leontiev e Luria, faz parte da Escola Russa de Psicologia (Clot, 2014b, 2010b, 2007, 

2006b). Em termos objetivos, para a abordagem teórica em questão, “os métodos são indiretos, 

tal como proposto por Vigotski. E a unidade de análise é a atividade” (Osório da Silva, Souto 

& Memória-Lima, 2015, p. 12). 

A concepção de atividade com a qual Clot trabalha é, portanto, tributária das 

formulações de Bakhtin e Vygotski, para os quais “(...) a atividade é uma batalha sem trégua” 

(cf. formulação de Yves Clot citada em Machado, 2005, p. 159), pois nos encontramos a todo 

instante diante de inúmeras possibilidades de ação que se conflituam e “(...) o comportamento 

realizado, que se pode observar, é apenas uma ínfima parte do que é possível no 

comportamento” (Clot, 2006b, p. 21). A manifestação de uma ação vencedora não anula a força 

das demais possibilidades de ação e a capacidade de transformação reside no referido processo 

conflituoso, o qual nos abre à oportunidade de experimentar o novo. 

Ainda sobre as reflexões das ações não-realizadas, ao comentar a influência de Espinosa 

na obra de Vygotski e a potência presente na relação estabelecida com arte, Clot (2014b) afirma 
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que “não poderemos jamais saber o que o corpo pode, a arte pode servir para experimentar 

aquilo de que ele é capaz. É uma técnica social de seu devir. Detém, portanto, uma parte da 

energia potencial do não-realizado” (p. 138). A arte cumpre um papel de despertar no sujeito 

as ações imanentes, cria novos mundos, amplia o campo do devir, que concerne na “(...) 

potência de acontecer, diferindo de si sem jamais confundir-se com o estado resultante dessa 

mudança” (Fuganti, 2015, p. 75). 

Vygotski se contrapõe à teoria naturalista em voga na sua época cuja proposta, segundo 

ele, reduziu a vida psicológica a um conjunto de reflexos condicionados, como seria o caso na 

Teoria dos Reflexos Condicionados de Pavlov. Vygotski opõe-se também à perspectiva 

piagetiana que, segundo ele, consideraria que a criança encontra em si própria os recursos que 

lhe permitiriam a ação sobre o mundo físico dos objetos materiais. Para Vygotski, tais recursos 

têm origem na relação com os outros, partindo de uma perspectiva interacionista, histórica, cuja 

mediação se dá através da linguagem e da cultura (Clot, 2010b). 

A construção simbólica dos signos possibilita o desenvolvimento da linguagem, a qual 

é estrutural na organização das relações. Ao conceber “(...) a fala como produtora de novos 

modos de percepção, é possível compreender que a transformação e o desenvolvimento 

dialógico geram novos modos de conhecer e sentir, que, por sua vez, serão essenciais para a 

criação de novas possibilidades de ação” (Osório da Silva et al., 2015, p. 13). 

Na medida em que Vygotski (1931/2014) aponta para a importância dos fatores 

históricos no movimento de aproximação teórica dos fenômenos subjetivos humanos, e em face 

da concepção de atividade proposta por este autor, sua teoria requer um delineamento 

metodológico que contemple tais nuances, donde a proposição de um método dialético. Ele 

afirma, portanto, que: 
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Estudar historicamente alguma coisa, é estudá-la em movimento. Essa é precisamente a 

exigência fundamental do método dialético. Abarcar na investigação o processo de 

desenvolvimento de uma coisa em todas as suas fases e suas mudanças, é também 

descobrir a sua natureza, conhecer a sua essência, pois é somente quando está em 

movimento que um corpo mostra o que ele é6 (Vygotski, 1931/2014, p. 169, tradução 

nossa). 

 

A premissa de que o ofício mostra o que ele é quando está em movimento remete ao 

processo de acesso ao ofício. Este, visto em movimento, é atravessado por forças que o 

alimentam e possibilitam o seu desenvolvimento. Ele é simultaneamente impessoal, 

intrapessoal, interpessoal e transpessoal. Para que se mantenha a vitalidade profissional nos 

contextos de trabalho é necessário que todas estas forças estejam interligadas e em movimento. 

Os possíveis impedimentos que este movimento encontra podem se traduzir em riscos para a 

saúde (Clot, 2010b). Esta formulação central é resumida na transcrição abaixo: 

 

Na organização e nas instituições, ele [o ofício] existe, impessoal, embutido nas tarefas 

prescritas. Mas não está inteiro aí. Para que ele continue a viver aí, é necessário que ele 

esteja vivo em outro lugar. Portanto, ele vive também – ou morre – entre profissionais 

e em cada um deles na motricidade dos diálogos em que se realizam, ou não, as trocas 

intrapessoais e interpessoais sobre o real do trabalho. Os profissionais envolvidos na 

atividade são diretamente responsáveis por essa vida. Trata-se do trabalho coletivo para 

realizar a tarefa e repensá-la conjuntamente na atividade conjunta. Essa atividade 

“responsável” produz e mantém a quarta modalidade de existência do ofício, esse “algo” 

abordado, durante tanto tempo, mais acima: a história e a memória profissional só 

podem permanecer um meio de agir no presente e de “descobrir” o futuro se forem 

mantidas por eles. Essa memória é, aqui, designada como transpessoal, visto que não 

                       
6 Etudier historiquement quelque chose, c’est l’étudier en mouvement. C’est justement l’exigence fondamentale 

de la méthode dialectique. Embrasser dans l’investigation le processus de développement d’une chose dans toutes 

ses phases et ses changements, c’est aussi découvrir sa nature, connaître son essence, car c’est seulement lorsqu’il 

est en mouvement qu’un corps montre ce qu’il est. 
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pertence a ninguém, é um meio disponível para todos e para cada um, atravessa as 

gerações e, inclusive, cada profissional. (Clot, 2010b, p. 290-291, destaques do autor). 

 

É possível notar, portanto, que a ideia de investigação do corpo em movimento, central 

na obra de Vygotski, é um princípio estruturante dos métodos adotados pela Clínica da 

Atividade (Clot, 2010b). Este modo de pensar a metodologia pretende que as experiências de 

transformação e de desenvolvimento vivenciados pelo sujeito possibilitem que a atividade 

psicológica revele os seus segredos (Vygotski, 1931/2014). Segredos que fazem parte daquilo 

que o corpo é capaz de compor em seus devires. Portanto, este modo de operação e de 

concepção metodológica embasa as técnicas de investigação histórico-desenvolvimentais, 

como é o caso da Clínica da Atividade. E, nesse sentido, Clot (2010b) defende que... 

 

“(...) o desenvolvimento só pode ser objeto da psicologia se ele é, também, o seu método:  

um método que, para os sujeitos, seja o meio de descobrir suas capacidades ao se 

avaliarem diante do que eles fazem. Concebido, não para saber o que são, mas para 

experimentar, com eles, o que poderiam vir a ser. Em vez de procurar a explicação do 

que é eterno, a psicologia de Vygotski tenta encontrar as condições gerais mediante as 

quais se produz algo de novo” (Clot, 2010b, p. 63-64, destaques do autor). 

 

Na perspectiva de Vygotski a dimensão social é fator fundamental, por isso considera 

que “(...) a atividade individual se desenvolve na atividade social” (Clot, 2010b, p. 61, destaque 

do autor). Para ele, o desenvolvimento da subjetividade se dá do exterior para o interior, mas 

não se limita a essa relação e pontua que os atravessamentos também ocorrem do interior para 

o exterior na medida em que o sujeito é capaz de realizar processos de recriação da realidade. 

Em suma, a metodologia histórico-desenvolvimental, pensada por esta abordagem, visa “(...) 
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não apenas compreender para transformar, mas também transformar para compreender” (Clot 

& Faïta, 2016, p. 53). 

Além dessa explanação preliminar, o quadro teórico da Clínica da Atividade possui 

outros operadores conceituais que viabilizam a compreensão da dinâmica estabelecida nas 

relações de trabalho e do seu processo de análise, os quais são fundamentados nos pensamentos 

de Vygotski e Bakhtin. Alguns dos seus principais conceitos são: real da atividade, gênero 

profissional, estilo da atividade e poder de agir (Clot, 2007, 2010b). Estes serão tratados de 

maneira mais ampla na sequência, para maior espaço de discussão, tendo em vista que 

contribuem para a fundamentação que embasa a leitura de fenômenos no campo do trabalho. 

 

2.3.2. Real da atividade 

 

A delimitação do conceito de real foi uma importante contribuição da ergonomia 

francófona para a Clínica da Atividade, bem como para outras clínicas do trabalho (Bendassolli 

& Soboll, 2011a; Clot, 2007). Uma vez que “a ergonomia e a psicologia do trabalho têm 

insistido na distinção entre tarefa prescrita e atividade real” (Clot, 2007, p. 115), contribuíram 

assim para uma definição do conceito. 

Inspirada na obra de Vygotski, que afirma que a cada instante o homem está diante de 

inúmeras possibilidades não realizadas, a Clínica da Atividade conseguiu ir além no 

entendimento acerca do real da atividade, considerando que “(...) atividade realizada e atividade 

real também não correspondem uma à outra” (Clot, 2007, p. 115). 

Para compreender o real da atividade é importante ter como princípio que “(...) o 

realizado deixou de ter o monopólio do real. O possível e o impossível fazem parte do real” 
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(Clot, 2010b, p. 149). Na concepção da Clínica da Atividade, em termos das situações de 

intervenção, nunca há a última palavra a ser dita, não há uma última ação a ser executada. A 

atividade abre-se para um campo infindável de transformação, visto que as possibilidades são 

infinitas. 

Partindo dessas concepções conceituais, Clot (2007, p. 52) vem afirmar que “A tarefa 

prescrita é redefinida pelos coletivos que formam e transformam os gêneros sociais da atividade 

vinculados com as situações reais”. Esse processo criativo, ao permitir encontrar novas 

possibilidades tanto para a tarefa como para a atividade, será um sinalizador de vida e de saúde 

para a atividade. Nesse sentido, as possibilidades da atividade nunca se encerram nem se 

colocam como algo acabado, pois é justamente a possibilidade de transformar-se que permitirá 

o sujeito agir sobre o mundo e sobre ele mesmo. 

 

(...) o real da atividade é também aquilo que não se faz, aquilo que não se pode fazer, 

aquilo que se busca fazer sem conseguir – fracassos –, aquilo que se teria querido ou 

podido fazer, aquilo que se pensa ou que se sonha poder fazer alhures. É preciso 

acrescentar a isso – o que é um paradoxo frequentemente – aquilo que se faz para não 

fazer aquilo que se tem a fazer ou ainda aquilo que se faz sem querer fazer. Sem contar, 

aquilo que se tem de refazer (Clot, 2007, p. 116). 

 

Em suma, o real da atividade é o que não é feito no trabalho, seja por ter deixado de 

fazer, por não ter conseguido fazer ou ainda aquilo que foi feito no lugar do que deveria ter sido 

feito (Clot, 2007). Tomando como base estes conhecimentos, podemos afirmar que “a 

prescrição nunca é totalmente respeitada por causa do real, a tarefa jamais é exatamente 

atendida pois ao se deparar com o imprevisível, é preciso mobilizar estratégias inventivas que 

dêem [sic] conta da situação” (Barros, 2002, p. 65). 
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2.3.3. Gênero profissional 

 

O gênero profissional7 é um conceito cuja noção “(...) é tomada de empréstimo a M. 

Bakhtine que havia proposto em outro contexto para refletir a atividade linguageira” (Clot, 

2010b, p. 119-120). Para este teórico da linguagem, os gêneros cumprem o papel de fixar, “(...) 

em determinado meio, o regime social de funcionamento da língua” (Clot, 2010b, p. 20). Assim, 

eles se reportam às formas constituídas de comunicação, deixando disponíveis enunciados 

previsíveis para serem utilizados na operação de modos de funcionamento. 

Nesse sentido, o gênero profissional (Clot, 2007, 2010b) é um conceito basilar no 

escopo teórico da Clínica da Atividade e é entendido como “(...) a mediação através da qual o 

sujeito age sobre o objeto e sobre os outros no fluxo da atividade dirigida em situação” (Clot, 

2007, p. 94). Assim, o gênero ampara o sujeito nos movimentos de ação sobre o mundo, 

conduzindo-o às concepções compartilhadas pelos coletivos. 

 

O gênero oferece suportes para conseguir fazer o que é preciso, para fazer o que 

desejaríamos, por vezes sem conseguir, ajudar a refazer o já foi feito, evitar fazer sem 

tê-lo desejado, etc. Ele limita, para cada profissional, os riscos da perda de tempo nas 

maneiras de fazer, cansativas, pouco eficientes e nem sempre eficazes, entre a tarefa 

prescrita e a atividade individual (Ruelland-Roger, 2013, p. 134, grifo da autora). 

 

                       
7 Ruelland-Roger (2013) acrescenta que a noção de gênero, utilizada na Clínica da Atividade, possui três 

fundamentos: primeiro, na obra de Mikhail Bakhtin; segundo, na análise do trabalho; terceiro, na concepção do 

social presente na teoria do desenvolvimento de Vigotsky. 
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Ruelland-Roger (2013), frisa que o gênero cumpre o papel de oferecer aos sujeitos os 

recursos necessários para o desenvolvimento do trabalho, os quais contribuem para o 

desenvolvimento do poder de agir. O gênero é entendido também como um sistema aberto, “(...) 

uma forma de rascunho social que esboça as relações dos homens entre si para agir sobre o 

mundo” (Clot, 2007, p. 50). 

Ao qualificar o gênero como um “rascunho social”, Clot (2007) está afirmando que este 

embasa a ação e permite o seu desenvolvimento, que ele permite o surgimento de novas formas 

por estar inacabado. O gênero deve ser visto do ponto na perspectiva do movimento e da 

transformação. Portanto, não faz sentido, do ponto de vista de uma psicologia com viés 

desenvolvimental, a ideia de haver uma obra pronta e acabada. A vida e o desenvolvimento do 

gênero dependem da possibilidade de mudança. 

Para a Clínica da Atividade, o gênero profissional (Clot, 2010b, 2013), o gênero social 

do ofício (Clot, 2010b), o gênero da atividade (Clot, 2007) e o gênero social da atividade (Clot, 

2000) são termos que equivalem ao mesmo conceito. Para facilitar a compreensão, adotaremos 

prioritariamente a expressão gênero profissional. 

O gênero profissional estrutura a atividade, “fixa os precedentes que servem de 

referência para casos similares que possam apresentar-se na atividade com seus imprevistos” 

(Clot, 2014a, p. 96). Este conceito pode ser pensado como um repertório que se encontra em 

permanente construção no campo social e embasa o projeto discursivo da expressão coletiva ao 

resgatar os recursos existentes e a memória do meio de trabalho (Clot, 2010b). 

O genérico não deve ser reduzido à dimensão da atividade vivida, por isso “Não 

subestimemos o gênero da atividade. Mas, precisamente, se se deseja reconhecer seu 

dinamismo e não fazer dele uma norma, é preciso vê-lo mais como um repertório social de 

atividades disponíveis do que como um conjunto de conhecimentos” (Clot, 2007, p. 108-109, 
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destaque do autor). Tratar a concepção do gênero profissional como conjunto de conhecimentos 

atribuiria a ele modulação nomotética e que inspira caráter estático, ideia afastada pelo autor. 

Em vez disso, propõe considerá-lo como atividades disponíveis em um repertório social, 

atribuindo ao gênero profissional um caráter de dinamicidade e de abertura. 

Podemos entender então que o gênero profissional fornece subsídios para o 

desenvolvimento da atividade e é compartilhado entre os membros do grupo. No contexto do 

trabalho coletivo, “(...) o gênero de trabalho mobiliza instrumentos genéricos. Caso contrário, 

crescem os riscos de desregulação da atividade individual, relativamente tanto à segurança das 

instalações, quanto à saúde dos trabalhadores” (Clot, 2010b, p. 167). Portanto, são os 

instrumentos genéricos que dão suporte à atividade, permitindo que esta possa contribuir para 

o desenvolvimento de si própria e do coletivo de trabalho. 

O gênero possui uma função psicológica imprescindível e a sua renúncia se tornaria o 

princípio para um transtorno da ação individual. Em suma, “o gênero profissional exerce uma 

função psicológica na atividade de cada um, pois ele organiza as atribuições e as obrigações, 

definindo essas atividades independentemente das propriedades subjetivas dos indivíduos que 

as realizam em um dado momento” (Clot & Faïta, 2016, p. 39). Sendo assim, é por meio do 

gênero profissional que os trabalhadores avaliam a própria ação e avaliam as ações dos seus 

pares. 

 

2.3.4. Estilo da atividade 

 

Entendemos que a atividade psicológica no trabalho cumpre frequentemente a função 

de participação e de separação quanto aos referenciais externos da atividade, aquilo que vem 

do universo dos outros. Assim, a Clínica da Atividade considera que “(...) a atividade do sujeito 
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não se volta unicamente para o objeto da tarefa, mas também para a atividade dos outros que se 

baseiam nessa tarefa, e para suas outras atividades” (Clot, 2007, p. 65, destaque do autor) e, 

nesse sentido, não há um fazer igual a outro fazer. 

 

(...) o estilo – terceiro termo entre gênero interior e exterior – vive nos confins dos 

conflitos que agitam as duas memórias da atividade (...). Existiria, então, uma unidade 

dinâmica do estilo na interseção de duas linhas de sentido oposto: na primeira, ele 

desembaraça ou liberta o profissional do gênero profissional, não negando esse último, 

mas pela via de seu desenvolvimento, forçando-o a se renovar. Na segunda, ele 

emancipa a pessoa de seus invariantes subjetivos e operatórios incorporados, não – nesse 

caso também – por sua rejeição, mas igualmente pela via do seu devir possível, 

inscrevendo-os em uma história que os reconverte (Clot, 2010b, p. 129). 

 

Esse princípio de participar e separar-se dos referenciais externos, acrescentando à 

atividade aquilo que lhe é próprio, embasa a concepção do conceito de estilo da atividade. Em 

suma, o estilo da atividade diz respeito ao ajuste/retoque do gênero através daqueles que se 

servem dele, ou seja, apresenta uma contribuição particular que podem vir a colaborar para a 

reformulação do gênero profissional. Assim, é na dimensão do estilo da atividade que reside a 

possibilidade de manutenção do gênero profissional, a sua atualização e o exercício do poder 

de agir. 

 

2.3.5. Protagonismo e poder de agir no trabalho 

 

As transformações das situações de trabalho estão no âmago da proposta da Clínica da 

Atividade. Este processo de transformação deve ser pensado a partir de uma relação construída 
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com o trabalhador, sendo ele o principal autor das mudanças. Portanto, as estratégias 

metodológicas adotadas pela abordagem têm o desenvolvimento do protagonismo do 

trabalhador como ponto primordial (Clot, 2007, 2010b; Osório da Silva et al., 2015). 

Cabe destacar que Benedictus de Spinoza, filósofo holandês do séc. XVII, desenvolveu 

em sua obra o conceito de potência, o qual discute os movimentos relativos a uma capacidade 

transformadora (Spinoza, 2008; Xavier, 2008). Este autor influenciou a teoria histórico-cultural 

de Vygotski que, por sua vez, fundou as bases para o conceito de poder de agir, desenvolvido 

pela Clínica da Atividade (Clot, 2014b, 2010b). 

 

(...) o conceito de poder de agir diz respeito à atividade. A tarefa, por si só, não é 

suficiente. Até mesmo sob coação externa, o poder de agir se desenvolve ou se atrofia 

na caixa preta da atividade de trabalho. Ele avalia o raio de ação efetivo do sujeito ou 

dos sujeitos em sua esfera profissional habitual, o que se pode também designar por 

irradiação da atividade seu poder de recriação (Clot, 2010b, p. 15, destaque do autor). 

 

Clot (2010b) emprega um sentido metafórico para abordar o conceito de poder de agir, 

compreendido como uma caixa preta por onde passa e onde se registra a atividade de trabalho, 

seus impedimentos e possibilidades de desenvolvimento. O poder de agir opera diante da 

dinamicidade e flutuações da atividade e se constitui de modo heterogêneo, na relação com o 

sentido atribuído à ação e a sua eficiência, portanto reporta-se ainda à autonomia do trabalhador 

face à sua realidade de trabalho. 

A ideia de protagonismo do trabalhador, defendida pela Clínica da Atividade, surgiu 

tomando como premissa o modelo de atuação desenvolvido a partir da década de 1960, proposto 

por Ivar Oddone, com referência no Modelo Operário Italiano (Clot, 2006a; Pacheco, 2010). A 

essência desse dispositivo consiste em buscar compreender como os trabalhadores sabem, não 
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o que sabem acerca da própria atividade de trabalho. Tal perspectiva tem como propósito a 

ampliação do poder de agir do trabalhador (Clot, 2006a). 

O desenvolvimento do protagonismo na relação com o analista do trabalho demanda 

“criar situações e encontrar técnicas nas quais se transformem os trabalhadores em sujeitos da 

situação, fazendo-os protagonistas da transformação” (Clot, 2010a, p. 222). O protagonismo da 

transformação do trabalho compete, portanto, ao próprio trabalhador, que se torna 

necessariamente co-analista da atividade laboral. 

Em contextos organizacionais/ institucionais é possível observar com frequência que 

“não são os trabalhadores que são pequenos demais para as organizações do trabalho, mas é 

esta que é demasiadamente restrita, amputando-lhes suas possibilidades” (Lima, 2010, p. 953). 

Estas instituições muitas vezes promovem uma inversão de valores ao atribuir ao sujeito os 

motivos de possíveis insucessos, além de estimular a busca pela adaptação do trabalhador à 

estrutura das organizações, diferentemente das propostas propagadas pelas clínicas do trabalho. 

Conforme Clot (2007), a questão da amputação do poder de agir tem como sinalizador 

a condição de imobilidade da ação do homem, a qual está vinculada a uma tensão contínua e 

promove o desequilíbrio do trabalhador. O autor discute algumas considerações realizadas por 

Wallon acerca do sistema taylorista de trabalho e adota a compreensão de que “(...) Taylor não 

exige demais do trabalhador, mas demasiado pouco. Ao escolher o movimento que exige de 

sua parte o mínimo de intervenção, priva-se o homem de sua iniciativa” (p. 14). 

O modelo de produção taylorista requer do trabalhador um esforço para que propicie a 

repressão da própria atividade, a qual é considerada como fonte de um movimento espontâneo 

impossível de ser destruído e vital para o processo de desenvolvimento do sujeito. Da 

amputação do poder de agir decorrem “A impotência sentida, as fadigas crônicas, as 
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descompensações psíquicas e o ressentimento (...)”, que conduzem “(...) então à perda de toda 

ilusão e à oscilação dos ideais institucionais outrora vigentes” (Clot, 2007, p. 17). 

À medida que o trabalho restringe a autonomia do sujeito e gera o bloqueio da atividade, 

provoca nele o efeito inverso ao da ativação, tornando-se causa de sofrimento (Bendassolli, 

2012a). Assim, a Clínica da Atividade se propõe à análise do trabalho a partir de um enfoque 

dialógico e do desenvolvimento, almejando promover o reestabelecimento do poder de agir dos 

coletivos de trabalho e a transformação da atividade (Vieira & Faïta, 2003). 

A transformação da atividade, deve-se acrescentar, está relacionada ao cuidar do 

trabalho, expressão que em francês remete a duas ideias8 essenciais: transformar o trabalho e 

fazer um bom trabalho. O desenvolvimento de um bom trabalho refletirá no campo da saúde do 

trabalhador, tendo em vista que “(...) é a qualidade do trabalho bem feito que é uma fonte de 

saúde” (Clot, 2010a, p. 222). 

O trabalho bem feito se encontra em constante atualização e é considerado como “(...) 

aquele em que é possível reconhecer-se individual e coletivamente, sintonizado com uma 

história profissional que se persegue e pela qual cada um se sente responsável” (Alves & Osório 

da Silva, 2014, p. 66-67). Em suma, o trabalho bem feito evoca uma história profissional que 

é permanentemente construída, contando com a singularidade de cada membro que compõe 

este corpo profissional. 

A reflexão sobre o processo de ampliação da autonomia, que conduz ao poder de agir 

sobre o contexto de trabalho, nos permite entender “(...) o trabalho como uma atividade que 

potencializa as habilidades, ou, ao inverso, impede o sujeito de colocá-las em prática” 

                       
8 “Soigner le travailleur e, a seguir, soigner le travail” (Clot, 2010a, p. 222). 
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(Bendassolli, 2012b, p. 30). Assim, na medida em que a atividade promove a ativação e a 

potencialização do sujeito, ela se torna afirmativa, um fator de resistência. 

 

2.3.6. Função psicológica do trabalho 

 

Clot (2010a) nos apresenta as contribuições de analistas do trabalho, que pertencem ao 

contexto francófono, apontando diferenças e aproximações entre teorias sobre o trabalho no 

tocante às concepções teóricas e metodológicas. De acordo com ele, a ergonomia tem a 

observação como princípio metodológico fundamental e se dedica a olhar para a atividade. Por 

sua vez, a psicopatologia do trabalho valorizaria o diálogo e concentra esforços no 

entendimento dos aspectos subjetivos do trabalhador. 

Le Guillant dedicou atenção aos trabalhadores dos anos 1950 que sofriam com o modo 

de produção taylorista. Ele é o responsável pelo início das discussões da psicopatologia do 

trabalho e “estava muito atento à função do trabalho, pode-se dizer à função psicológica do 

trabalho, a função psíquica do trabalho” (Clot, 2010a, p. 217). 

Os psiquiatras da psicopatologia do trabalho partiam da ideia de que o trabalho ocupava 

um lugar negativo na vida do sujeito. Le Guillant também introduziu a discussão acerca da 

“síndrome subjetiva da fadiga nervosa”, partindo da ideia de que os sujeitos estavam 

sobrecarregados e machucados pelas condições de trabalho. Os psiquiatras, em especial o Le 

Guillant, se interessaram em compreender a maneira pela qual esses trabalhadores conseguiam 

suportar essas condições de trabalho consideradas insuportáveis (Clot, 2010a). 

Le Guillant foi o primeiro a abordar a ideia de sistema de defesa profissional, embora 

não a tenha conceituado. O referido sistema consiste na compreensão de que o trabalhador 
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agiria sem pensar para evitar o sofrimento. É como se houvesse uma anestesia psíquica que 

permitisse o trabalhador suportar a sua condição. Le Guillant afirma ainda que o ressentimento 

teria estrita relação com a origem da doença mental (Clot, 2010a). 

Por sua vez, a função psicológica do trabalho se manifesta apenas quando o homem se 

sobressai em relação ao trabalho, “quando não se percebe mais como fundido com a sua tarefa, 

graças aos efeitos conjugados do maquinismo, das conquistas operárias e da promoção da 

pessoa” (Clot, 2007, p. 71). A partir do momento em que a máquina passou a ocupar o espaço 

que pertencia ao homem no contexto laboral e quando pôde ver a máquina funcionar 

praticamente sozinha, ele encontrou condições de objetivar o trabalho. Assim, tanto o 

movimento de luta das classes trabalhadoras quanto o processo de maquinização da produção 

possibilitaram que o homem pudesse se dissociar da sua tarefa (Clot, 2007). 

 

No cômputo geral, apesar das importantes diferenças que tivemos de enfatizar, 

atribuímos ao trabalho, para além das forças sociais e históricas que o configuram e o 

reconfiguram, uma originalidade ao menos tão grande quanto a da linguagem no 

desenvolvimento psicológico do sujeito. Isso porque, se é de fato um dos gêneros da 

atividade humana entre outros gêneros, ele condiciona a perenização de todos os outros 

ao assegurar ou não a sobrevivência de cada membro da espécie, mesmo ao preço das 

mais graves desilusões (Clot, 2007, p. 90). 

 

Assim, o trabalho acontece na cena social e é atravessado pela noção de coletividade. 

Ele se configura como atividade essencialmente genérica e simbólica. Cabe destacar que a “(...) 

a função psicológica do trabalho residiria ao mesmo tempo no patrimônio que ele fixa e na 

atividade (conjunta e dividida) exigida pela conservação e pela renovação desse patrimônio” 

(Clot, 2007, p. 80). Nesse sentido, a função psicológica do trabalho encontra estreita relação 

com o gênero. E este, por ser considerado um rascunho social, oferece recursos para o 



75 

 

 

 

desenvolvimento da ação e, ao mesmo tempo, encontra-se aberto e em constante construção, 

em um movimento simultâneo de conservação e renovação. 

No processo de transmissão e de invenção do patrimônio genérico, “cada um se vê por 

meio de suas próprias atividades no interior da divisão do trabalho simultaneamente como 

sujeito e como objeto dessa conservação e dessa invenção” (Clot, 2007, p. 80). Ao mesmo 

tempo em que o trabalhador é atravessado pelas referências que embasam a sua ação, ele tem a 

possibilidade de contribuir para a sua transformação. 

Cabe ressaltar que, o trabalho e as relações nele estabelecidas podem promover tanto a 

saúde mental quanto o adoecimento. O trabalho possibilita ao sujeito uma identidade, mas 

também pode ser fonte de sofrimento. Nesse sentido, Clot (2010a) propõe “não cuidar das 

pessoas, mas cuidar do trabalho” (p. 222). 
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3. Trilhas metodológicas 

 

3.1. Pressupostos teóricos-metodológicos gerais 

 

Conforme já prenunciado, esta pesquisa se fundamenta em termos teórico-

metodológicos na abordagem da Clínica da Atividade (Clot, 2001, 2006a, 2007, 2010a, 2010b, 

2013, 2014b; Vieira & Faïta, 2003), a qual pertence ao rol das clínicas do trabalho, ao lado da 

psicodinâmica do trabalho, da psicossociologia e da ergologia (Bendassolli, 2012a). A relação 

dialógica entre compreensão e transformação é considerada o traço comum entre as 

supracitadas clínicas do trabalho, relação que propicia ampliar horizontes e promover 

transformação (Lhuilier, 2014). A Clínica da Atividade surge como proposta inovadora quando 

pensamos nas questões psicológicas existentes acerca do homem e sua atividade laboral (Clot, 

2006a). 

Uma das contribuições da Clínica da Atividade para o objetivo dessa pesquisa é a 

proposta de desenvolvermos um novo olhar acerca da relação instituição-trabalhador-analista. 

É necessário procurar ir além da mera adaptação do sujeito ao seu ambiente de trabalho e propor 

o percurso inverso, atuando no sentido de promover um papel ativo para o trabalhador na 

reconstrução/transformação deste ambiente (Clot, 2007, 2010b). 

Por se tratar de uma abordagem clínica, é extremamente necessário que os trabalhadores 

se engajem com a proposta, tendo em vista o entendimento de que “(...) a metodologia está em 

ação quando os profissionais em questão estão envolvidos pessoalmente em atividades de 

observação e de interpretação da própria situação” (Clot, 2010b, p. 37). Para isso, tem como 

proposta atuar diretamente junto aos trabalhadores com o intuito de contribuir para que eles 

assumam o papel de co-analistas da própria atividade, estimulando assim o desenvolvimento 
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do poder de reflexão-ação-transformação dos trabalhadores em seu próprio contexto de 

trabalho. Em suma, pensar a pesquisa clínica no campo do trabalho requer implicação mútua 

no seu processo de desenvolvimento. 

Este movimento de levar o sujeito a debruçar-se sobre a própria atividade tem como 

objetivo fazer com “(...) que eles se liberem, tanto quanto possível, de suas maneiras habituais 

de pensar e dizer suas atividades” (Clot, 2010b, p. 37). O processo de tomada de consciência e, 

consequentemente, a reelaboração através da co-análise da atividade tem como intuito fazer 

com que o trabalhador possa se desprender das próprias experiências e, dessa forma, possibilitar 

a formação de novas experiências. 

 

Tomar consciência não consiste, portanto, em reencontrar um passado intato pelo 

pensamento, mas, sobretudo, em revivê-lo e fazê-lo reviver na ação presente, para a ação 

presente. É redescobrir o que ele havia sido como uma possibilidade realizada entre 

outras possibilidades não realizadas que nem por isso deixaram de agir. (Clot, 2010b, p. 

222). 

 

Assim, a tomada de consciência não é um mero reencontro com o passado, mas se traduz 

na possibilidade de metamorfoseá-lo. Em face desse potencial de metamorfose e da 

dialogicidade dos gêneros, “a última palavra não é dita, o último ato nunca chega a ser 

executado” (Clot, 2010b, p. 223). É nesse sentido que o inacabado permanece a agir, onde as 

múltiplas possibilidades do fazer se mantêm agindo sobre o sujeito e permanecem a construir 

uma realidade povoada por aquilo que é genérico, pela construção histórica do ofício, o gênero 

profissional. 
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Na clínica da atividade, a proposta teórica, a metodologia e os métodos têm sido 

elaborados em um mesmo movimento. Os conceitos que sustentam a pesquisa e a 

intervenção são elaborados, ou melhor, reelaborados e desenvolvidos, no curso dessa 

ação. Nesse movimento é impossível distinguir pesquisa de intervenção: uma mesma 

ação do clínico pode gerar o desenvolvimento de um conceito e um efeito (desejado ou 

não) no campo (Osório da Silva, 2014, p. 81). 

 

Para a Clínica da Atividade, o processo de identificação dos discursos que foram 

analisados e discutidos na dissertação tem início a partir do ingresso do pesquisador no campo, 

perpassa pela co-análise da atividade e toma forma com a reunião de todas as impressões e 

materiais frutos da intervenção. Nessa toada, em termos metodológicos, é possível encontrar 

no corpo teórico desenvolvido nessa pesquisa um alinhamento com as propostas de Lourau 

(2004), representante da Análise Institucional francesa que propõe uma ampla análise das forças 

que constituem as relações nas instâncias individuais e coletivas, trazendo conceitos-

analisadores, como o instituinte e o instituído. 

 

Por instituinte entenderemos, ao mesmo tempo, a contestação, a capacidade de 

inovação e, em geral, a prática política como significante da prática social. No 

instituído colocaremos não só a ordem estabelecida, os valores, modos de representação 

e de organização considerados normais, como igualmente os procedimentos habituais 

de previsão (econômica, social e política) (Lourau, 2004, p. 47, destaques do autor). 

 

Entendemos que a Análise Institucional francesa traz contribuições importantes através 

da proposição de análise daquilo que está posto e que vigora institucionalmente, o instituído. 

Assim, abre-se a possibilidade de um movimento instituinte, que converge no sentido de 

produzir novas possibilidades de práticas e uma nova realidade (Lourau, 2004). Consideramos 
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que este posicionamento proposto pela Análise Institucional encontra alinhamento com uma 

das principais propostas da Clínica da Atividade, que é o desenvolvimento do poder de agir dos 

trabalhadores a partir da análise e transformação da realidade de trabalho (Clot, 2007, 2010b; 

Vieira & Faïta, 2003). 

Em termos de construção de dados, utilizamos um diário de campo como ferramenta 

adicional para o desenvolvimento desta pesquisa, imprimindo nela um caráter etnográfico. Para 

a etnografia, a interação com o campo de pesquisa produz uma relação de transformação mútua. 

Nesta relação, à medida em que o pesquisador é afetado pelo campo, ele também o afeta e o 

transforma (Laplantine, 2011). Portanto, consideramos que o exercício de observação, registro 

e análise das práticas sociais naturalizadas, conforme proposto pelos estudos etnográficos, 

encontra alinhamento com as propostas do nosso eixo teórico central, a Clínica da Atividade. 

A construção do diário de campo teve início desde o primeiro contato com os 

representantes do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), para autorização institucional, até o 

último encontro com os técnicos em necropsia, que foi a entrevista devolutiva da pesquisa. 

Neste instrumento constam as datas de cada encontro/ contato telefônico/ interação com o 

campo de pesquisa. Registramos como ocorreu cada encontro, o que observamos, com quem 

interagimos, quais impressões tivemos, as reflexões produzidas ao longo do processo e outros 

detalhes dos encontros. 

Inicialmente não tínhamos previsto na nossa proposta metodológica a construção de um 

diário de campo como instrumento de pesquisa. No entanto, avaliamos que este seria 

congruente com a proposta metodológica apresentada e poderia ampliar a nossa possibilidade 

de análise, por isso decidimos adotar este recurso. E de fato, ele teve uma grande importância 

no acompanhamento do processo de construção de dados. 
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Embora no presente trabalho não tenhamos utilizado de forma ampla os dados 

construídos no diário de campo, muitos dos registros apresentados ao longo desta pesquisa 

foram possibilitados através deste instrumento, o qual encontrará espaço de debate mais amplo 

em futuras produções científicas sobre o tema. 

Assim, o delineamento metodológico que traçamos nesta pesquisa visou possibilitar que 

o trabalhador se reconhecesse a partir da sua própria atividade, atribuindo-lhe o papel principal 

na cena do mundo do trabalho, para que possa se apropriar dessa realidade, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia (Clot, 2007, 2010b; Osório da Silva et al., 

2015). 

Em suma, ensejamos aqui contribuir de algum modo para a ampliação das possibilidades 

de ação dos técnicos em necropsia através do que produzimos com a nossa composição de 

forças, seja pela escuta nas entrevistas individuais, pelo processo de análise da atividade durante 

a etapa clínica ou pelo espaço de discussão no campo científico, com o intuito de que essas 

reflexões sobre a categoria possam reverberar também na esfera social. 

 

3.2. Objetivos 

 

A partir do desenvolvimento de uma pesquisa de perspectiva clínica do trabalho, este 

estudo teve como principal objetivo construir, em parceria com os técnicos de necropsia de um 

SVO, uma análise clínica, visando o desenvolvimento do poder de reflexão, de ação e de 

transformação dos trabalhadores em seu contexto de trabalho. 

Especificamente, buscou contribuir para a abordagem dos seguintes pontos: (a) 

Conhecer a trajetória profissional de técnicos em necropsia em um Serviço de Verificação de 

Óbito, no que concerne as motivações da escolha profissional, o ingresso no campo e as 
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aspirações para a carreira; (b) Fomentar o diálogo dos técnicos em necropsia sobre a sua 

atividade tendo em vista as diversas instâncias que compõem esta atividade, tais como: a 

atividade realizada, o real da atividade, o gênero profissional e as contribuições estilísticas; (c) 

Facilitar a reflexão dos técnicos em necropsia acerca da sua atividade de trabalho, na relação 

entre analista e co-analista da atividade, no que diz respeito ao trabalho bem feito e visando a 

ampliação do olhar sobre as possíveis estratégias de empoderamento. 

Os dados que serão reportados e analisados aqui provêm de uma instituição situada em 

cidade de médio a grande porte da região Nordeste do Brasil. Por razões de ordem ética, 

relacionadas à proteção da identidade dos participantes e da própria instituição, informações 

suplementares acerca da identificação do SVO e dos seus trabalhadores-participantes serão 

omitidas. 

 

3.3. Contextualização dos aspectos institucionais 

 

Os Serviços de Verificação de Óbito são instituições do poder público, ligadas ao campo 

da saúde, que têm a função de realizar necropsias de cadáveres cuja causa da morte seja 

decorrente de patologia, as mortes consideradas de “causas naturais”, em especial para os casos 

em que o sujeito não recebia acompanhamento médico e não há diagnóstico sobre os fatores 

que contribuíram para o óbito (Cardoso, 2007). A expansão das implantações dos Serviços de 

Verificação de Óbito no país tem contribuído para tornar mais precisos os processos de 

classificação de causa mortis, o que pode contribuir para o planejamento de ações estratégicas 

preventivas no campo da saúde pública (Sales Filho, 2011). 

A instituição escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa foi um Serviço de 

Verificação de Óbito situado em cidade de médio a grande porte da região Nordeste do Brasil. 
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A delimitação do porte da cidade teve relação com o interesse em buscar uma instituição de 

maior nível de complexidade, por considerar que uma instituição desse porte aumentaria a 

chance de encontrar um maior o efetivo de trabalhadores, os quais teriam maior demanda de 

trabalho e lidariam com maior diversidade de casos de causa mortis. Em suma, fatores que 

visam ampliar as possibilidades do olhar para a atividade profissional supracitada. 

Além do compromisso ético de manter resguardada a identidade dos técnicos em 

necropsia que se engajaram na pesquisa, conforme já mencionado, resguardamos também a 

identidade da instituição, que acolheu a nossa proposta e deu anuência para o seu 

desenvolvimento. Este é o motivo principal pelo qual será omitida a informação quanto à cidade 

ou o Estado onde a pesquisa foi desenvolvida. Deste modo, citaremos de forma genérica 

qualquer outro órgão cujo nome possa levar à identificação geográfica do SVO em questão, 

como, por exemplo, os nomes de hospitais e de universidades locais. 

Durante a pesquisa de campo, tivemos acesso ao manual institucional do SVO, 

concedido pela direção da instituição, o qual não se encontra publicizado na internet, nem em 

qualquer outra mídia (Serviço de Verificação de Óbito, 2016). Cabe ainda informar que os 

membros da direção atualizaram as informações deste documento antes de nos entregá-lo. O 

conteúdo do referido manual contribuiu para compreendermos a configuração da instituição, 

bem como a natureza do trabalho prescrito, incluindo dados de caráter histórico acerca das 

atividades de necropsia por morte natural naquela localidade. 

A primeira verificação de morte por causa natural teria sido realizada em 1954, nas 

dependências de um cemitério da cidade. A criação do Departamento Medicina Legal e 

Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da universidade federal que existe na cidade 

teria contribuído de forma decisiva para a efetiva implantação do SVO em questão (Serviço de 

Verificação de Óbito, 2016). 
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3.3.1. Caracterização do Serviço de Verificação de Óbito 

 

As necropsias de morte por causa natural eram realizadas num espaço destinado a esta 

finalidade, nas dependências de um hospital da cidade e tinha como responsável o 

Departamento de Anatomia Patológica da universidade. Em 1979, os exames dos cadáveres de 

morte por causa natural passaram a ser realizados nas dependências do Instituto Médico Legal 

da cidade, graças à parceria da Secretaria de Segurança com a universidade federal. Os docentes 

da área de patologia eram os responsáveis pela realização das necropsias (Serviço de 

Verificação de Óbito, 2016). 

A sede do SVO foi construída na área física pertencente ao hospital que é referência em 

doenças infecciosas e tropicais do Estado e foi inaugurada em novembro de 1990. Nessa época 

vigorava o convênio entre a universidade e a Secretaria de Saúde Pública do Estado. Com o 

rompimento do referido convênio, em outubro de 2004, a secretaria supracitada abriu concurso 

para compor seu quadro funcional. É importante notar que o SVO da cidade em questão teve 

em sua origem grande apoio da universidade federal e da Secretaria de Segurança, ou seja, 

vínculos com o campo acadêmico e com o serviço de medicina legal do Estado (Serviço de 

Verificação de Óbito, 2016). 

No referido manual consta ainda a declaração da missão institucional do SVO, que seria: 

“executar necropsias em cadáveres cujo óbito se deu em residências e sem assistência médica, 

identificando a causa da morte e preenchendo o respectivo Documento de Declaração de 

Óbitos”. Consta ainda no referido documento a descrição do quadro funcional atual, que conta 

com: 1 (um) diretor geral, 1 (um) coordenador de patologia, 1 (um) coordenador científico, 1 

(um) diretor administrativo, 8 (oito) médicos patologistas, 5 (cinco) assistentes sociais, 5 
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(cinco) secretários, 3 (três) auxiliares de serviços gerais, 4 (quatro) recepcionistas, 3 (três) 

motoristas e 13 (treze) técnicos em necropsia (Serviço de Verificação de Óbito, 2016). 

As características do espaço físico onde a pesquisa foi desenvolvida e dos recursos 

encontrados na instituição contribuem para ampliar a compreensão acerca do contexto no qual 

os técnicos em necropsia trabalham. As referidas informações, fruto dos registros do diário de 

campo, permitem além disso, tornar mais claros alguns relatos que serão apresentados nos 

capítulos de resultados e análises. 

Em termos de espaço físico, o prédio do SVO está localizado na lateral de um hospital 

de infectologia da cidade, ao fundo de um estacionamento, e conta de 2 (dois) pisos. No 

primeiro, ficam os espaços destinados ao atendimento ao público e aos procedimentos que 

envolvem os exames de necropsia. O estacionamento supracitado é arborizado e, desde a sua 

entrada, é possível ver parte da estrutura de atendimento do SVO. 

A recepção não possui parede frontal, o que contribui para uma boa ventilação do espaço 

para a visualização do ambiente externo (estacionamento e rua). Ainda na recepção, temos a 

entrada para a sala do(a) assistente social e dois banheiros destinados aos usuários do serviço, 

um feminino e um masculino, planejados para acesso a pessoas com deficiência. 

No canto esquerdo da recepção há duas mesas juntas posicionadas em formato de “L”, 

uma ao lado da parede, a outra de frente para a entrada, onde fica o(a) recepcionista. No 

ambiente há ainda aparelho de televisão, ventilador instalado na parede, além de 3 (três) 

longarinas, com assentos e encostos confeccionados em polipropileno – com o total de 9 (nove) 

lugares – destinadas à acomodação dos(as) usuários(as) do serviço. Vale destacar que no 

período noturno este espaço é assumido pelo técnico em necropsia plantonista, que além de 

suas tarefas específicas passa a fazer os atendimentos dos usuários do serviço. 
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Ao fundo da recepção fica a porta que dá acesso às demais dependências do SVO, onde 

o vigilante normalmente se posiciona para controlar a entrada das pessoas. Ao passar por essa 

porta, à direita, fica a sala dos(as) médicos(as) patologistas, onde os usuários do serviço são 

recebidos para uma entrevista. À esquerda fica a sala que dá acesso à escada do segundo piso. 

Ao seu lado encontra-se um purificador de água (de parede), um armário de arquivos, uma 

prateleira, garrafa de café e lixeira. Na sequência, ficam as portas da secretaria, dos vestiários 

e as dependências dos fundos, destinadas aos exames de necropsia e acomodação dos cadáveres. 

Entre a porta do vestiário e a secretaria há uma mesa de madeira junto à parede, onde 

ficam várias pastas com documentos e modelos de encaminhamentos do SVO. Nesta mesa há 

duas cadeiras e, na parede ao lado, um grande mural com proteção de vidro, onde são colocados 

informativos diversos. Cabe ressaltar que todas as portas da instituição contam com placas 

informativas em acrílico. 

Ao lado da porta do vestiário há um extintor de incêndios, uma lixeira e uma caixa de 

madeira fixada na parede, onde são guardadas as luvas descartáveis. Nota-se que a referida 

caixa encontra-se posicionada de maneira estratégica, próxima à porta que dá acesso às 

dependências do fundo, ambiente onde são destinados os cadáveres, o que facilita o acesso a 

este equipamento de proteção individual (EPI) quando os técnicos necessitam entrar em contato 

com os cadáveres. No final da sala supracitada fica uma porta dupla, semelhante àquelas de 

emergência de hospital, que dá acesso às “dependências dos fundos”, onde há uma antessala, 

que dá acesso a duas salas de necropsia e um pátio, destinado à recepção/acomodação/liberação 

dos cadáveres. 

Foi possível conhecer o referido ambiente em circunstâncias diferentes, antes e após a 

realização dos exames de necropsia. Quando ingressamos no espaço após as necropsias e à 

higienização, não havia qualquer sinal de odor específico. Enquanto que, na ocasião em que 
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nos encontrávamos previamente aos exames de necropsia, mesmo o ambiente estando limpo e 

organizado, foi possível sentir um odor característico emitido pelos cadáveres. 

As salas de necropsia têm tamanhos diferentes. A primeira sala é maior, com 

aproximadamente 32m², e estava frequentemente em atividade durante o período das 

observações. Além dos diversos instrumentos de trabalho, nessa sala há relógio de parede 

(analógico), pia e bancadas grandes, que ficam localizadas nas paredes do fundo e lateral direita. 

Há também duas mesas de necropsia, com pia e água encanada em uma das suas pontas; a outra 

ponta conta com uma peça própria para fixar a cabeça quando há necessidade de seccionar a 

calota craniana. Cada mesa dispõe de tomada elétrica. Quando a demanda de trabalho é superior 

à quantidade disponível de mesas de necropsia, utilizam-se macas como recurso adicional. 

A segunda sala é menor, com aproximadamente 16m², e está desativada. Nela há uma 

mesa de necropsia posicionada ao centro, que apresentava sinais de desgaste (marcas de 

ferrugem). Há também bancadas e prateleiras, contendo materiais do SVO e recipientes que 

guardam peças anatômicas. A direção nos informou que, antes de ser desativada, essa sala era 

utilizada apenas para a realização dos exames de necropsias que poderiam apresentar maior 

risco de contaminação, como os cadáveres com suspeita de meningite, por exemplo. 

Cada sala de necropsia possui ar condicionado, ventilador/exaustor e as paredes internas 

são revestidas de azulejos brancos. Há um painel de vidro posicionado na parede que separa as 

duas salas de necropsia. As dimensões deste painel de vidro transparente possibilitam a boa 

visualização de uma sala para a outra, nos dois sentidos, medindo aproximadamente 2,5m de 

largura por 1,5m de altura, instalado a aproximadamente 1,5m do chão e posicionado no centro 

da parede. 

A última porta da antessala dá acesso ao pátio, uma área coberta onde os veículos 

estacionam para entregar e recuperar os cadáveres. Após o encerramento do exame de 
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necropsia, o cadáver retorna para este local, onde permanece à espera de transporte, até o 

momento da entrega. O pátio conta ainda com cavaletes, onde são colocadas as urnas funerárias; 

e 5 (cinco) geladeiras cadavéricas, utilizadas para a conservação dos cadáveres. Este 

equipamento às vezes para de funcionar, lançando aos técnicos em necropsia o desafio de 

acondicionarem os cadáveres. Uma estratégia utilizada por eles é manter os corpos na sala de 

necropsia com o ar-condicionado em baixa temperatura. 

No segundo piso ficam algumas salas administrativas, bem como as áreas de 

convivência e de repouso dos servidores e dos trabalhadores terceirizados. Ao subir a escada 

chegamos na copa-cozinha, ambiente central, que dá acesso aos demais. Este espaço é bem 

iluminado, conta com um grande vitrô de 6 (seis) aberturas individuais ao fundo e um ar-

condicionado. Nele há 1 (uma) mesa com 6 (seis) cadeiras, fogão, pia, forno micro-ondas, 

lixeira e purificador de água instalado na parede. 

Ao ingressar na copa-cozinha, a primeira sala que localizamos do lado esquerdo é 

destinada à macroscopia, ambiente de uso dos(as) médicos(as) patologistas para avaliação e 

arquivamento de amostras biológicas coletadas nos exames de necropsia. Na sequência, ficam 

as portas dos banheiros feminino e masculino, onde os técnicos em necropsia normalmente 

fazem a higienização pessoal. Por último, o dormitório reservado aos médicos e às médicas 

patologistas. 

À direita há uma sala de TV (sem porta), com uma divisória de meia-parede que a separa 

da copa-cozinha. Este ambiente dá acesso a outras salas, como a da direção e da administração, 

e nele há uma TV e 2 (duas) longarinas, com 3 (três) assentos cada. Ainda do lado direito da 

copa-cozinha, há um outro ambiente com porta, que conta com prateleiras e uma geladeira, 

onde é possível guardar os alimentos fornecidos pela instituição e os que os próprios servidores 

trazem. 
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Na sequência, há dois dormitórios com as seguintes placas: “dormitório dos 

necrotomistas” e, em seguida, “dormitório feminino”. No dormitório dos necrotomistas há 12 

(doze) armários de metal de uso dos necrotomistas, quantidade inferior ao quadro de técnicos 

em necropsia. Ao lado destes há uma mesa de escritório com uma cadeira acolchoada. Constam 

também 2 (dois) beliches, situados um de cada lado do quarto. Após o beliche da direita há um 

frigobar e após o da esquerda há uma cadeira acolchoada, um rack e um computador conectado 

à internet. 

É importante frisar que muitos destes recursos foram conquistados pelos próprios 

técnicos em necropsia, que se organizaram para custear a aquisição, como o frigobar, o 

computador e o pagamento da taxa de internet. Registramos ainda que outros servidores 

utilizam os recursos do dormitório dos necrotomistas, como os armários e o frigobar, a exemplo 

do motorista da instituição. 

No dormitório feminino há 2 (duas) camas, uma ao lado da outra, ambas posicionadas 

de frente para a porta, contando com colchões revestidos de material impermeável. Ao lado da 

porta há 1 (um) rack de computador, com um aparelho televisor sobre ele. O ambiente conta 

também com ar-condicionado, janela com cortina, longarina de 03 assentos e lixeira, que fica 

no canto do quarto. 

A utilização do dormitório feminino já foi ponto de conflito entre as servidoras da 

instituição, quando as técnicas em necropsia deixaram de repousar no dormitório dos 

necrotomistas e passaram a fazê-lo no dormitório em questão. O conflito se deu principalmente 

pelo fato de as demais servidoras que utilizam o espaço não quererem compartilhar o uso da 

cama com as técnicas em necropsia. 

Atualmente esta questão está resolvida e o dormitório feminino é utilizado pela maioria 

das servidoras da instituição, salvo as médicas patologistas. É interessante notar que, apesar de 
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haver um armário com 8 (oito) repartições no referido ambiente, as duas técnicas em necropsia 

utilizam o armário que fica no dormitório dos necrotomistas, mesmo após ter garantido o uso 

do dormitório feminino. 

 

3.3.2. Contato inicial e pactuação da participação dos técnicos na pesquisa 

 

O contato inicial com a instituição se deu em 29/03/16. Ao chegar no SVO, os os 

responsáveis pela direção não estavam presentes. Mas, com o auxílio da recepcionista, que 

telefonou para a diretora, foi possível agendar uma reunião para apresentar a proposta de 

pesquisa. A reunião aconteceu em 04/04/16 e nela estavam presentes o pesquisador, a diretora 

do SVO e uma médica patologista, que fazia parte do grupo diretor. 

Durante o encontro elas enfatizaram o interesse em saber sobre a metodologia da 

pesquisa, queriam detalhes sobre como se daria a intervenção e quantos técnicos em necropsia 

participariam. Foi explicada a proposta metodológica e foi informado que, antes de firmarmos 

a parceria, seria necessário conhecermos os técnicos em necropsia para saber se haveria da parte 

deles o interesse pela proposta de pesquisa, se eles teriam alguma demanda e/ou 

disponibilidade. 

Indagamos sobre a dinâmica de trabalho dos técnicos em necropsia, perguntando se eles 

costumam se reunir em algum momento, com o intuito de poder expor a proposta da pesquisa 

para todo o grupo ao mesmo tempo. Fomos informados de que eles raramente se reúnem e que 

seria difícil conseguir convocar uma reunião com todos os técnicos em necropsia para tal 

apresentação. Elas pontuaram que, como os técnicos em necropsia trabalham em regime de 

escala, eles vão ao SVO apenas nos horários do plantão que devem cumprir. Além disso, vários 

deles residem em outros municípios, o que dificultaria uma possível convocação extraordinária. 
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Ao fim da reunião, as representantes da direção pediram mais tempo para analisar a 

proposta e marcaram uma nova reunião para tratar do assunto, que foi realizada no dia 14/04/16, 

na sala do administrador. Nela estavam presentes o administrador do SVO, o orientador desta 

pesquisa e os demais membros da reunião anterior. Após apresentar novamente a proposta, 

discutimos estratégias de operacionalização que viabilizassem o desenvolvimento da pesquisa. 

Dentre várias questões levantadas, as mais discutidas foram os horários para a realização do 

trabalho de campo e o local onde seriam feitas as entrevistas. 

A questão do horário foi resolvida rapidamente, pois nos disponibilizamos nos horários 

que fossem mais viáveis para a instituição e para os técnicos em necropsia, garantindo que as 

atividades da pesquisa não iriam atrapalhar a rotina deles. A direção do SVO informou que um 

horário interessante seria por volta das 16h, quando todas as atividades já estariam se 

aproximando do encerramento e haveria a troca de plantonistas às 17h. 

Sobre o horário da intervenção clínica, a direção concordou que esta ocorresse durante 

o expediente, pois contava com atividade de observação. O detalhe adicional é que esta não 

poderia ocorrer em um dia de quarta-feira, pois neste dia a instituição recebia graduandos do 

curso de medicina, que acompanhavam os exames de necropsia, alterando assim a dinâmica da 

instituição. 

Concordamos com o horário sugerido, no entanto, ao longo da pesquisa, atendendo às 

necessidades individuais dos técnicos em necropsia, foi preciso realizar as entrevistas nos mais 

diversos horários, sempre com o cuidado de não atrapalhar a rotina dos técnicos em necropsia 

ou o andamento das atividades da instituição. 

O maior impasse foi com relação ao local das entrevistas. Os responsáveis pela direção 

sugeriram a sala de TV ou a copa-cozinha, mas pontuamos que precisaríamos de um ambiente 
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que pudesse resguardar o sigilo dos relatos dos técnicos em necropsia, o que seria difícil 

conseguir em ambientes abertos e de uso coletivo. 

Cada vez que um dos membros da direção levantava alguma das salas da instituição 

como possível espaço para as entrevistas, ao se submeter a ideia à análise do grupo, sempre 

surgia algum impedimento. Até que o administrador colocou a possibilidade de realizar as 

entrevistas no “dormitório dos necrotomistas”, uma vez que o ambiente conta com mesa, com 

cadeiras e é um espaço reservado, de uso e controle dos próprios técnicos em necropsia. Todos 

recebemos a ideia com entusiasmo e, em seguida, nos dirigimos até o referido espaço. 

Ao chegar no dormitório, encontramos a equipe de técnicos em necropsia daquele dia, 

que era composta por uma dupla. Pedimos permissão para conversar com eles. Fomos 

convidados a entrar e recebidos com entusiasmo. Apresentamo-nos, falamos sobre os motivos 

que nos levaram a propor esta pesquisa e sobre as duas etapas que comporiam o processo. 

A Etapa 01, consiste na realização de uma entrevista semiestruturada, aberta a todos os 

técnicos em necropsia. A Etapa 02, corresponde ao desenvolvimento de uma análise clínica do 

trabalho, mediada por uma técnica pertencente ao escopo teórico-metodológico da Clínica da 

Atividade, com uma dupla montada a partir dos participantes da etapa anterior. 

Os técnicos em necropsia nos falaram que acharam importante a proposta de pesquisa e 

relataram situações do cotidiano que os incomodavam. Colocaram que consideravam 

importante discutir tais questões, tanto no campo acadêmico como no social. Eles 

demonstraram entusiasmo, disponibilidade e interesse na proposta. Além de aceitar participar 

da pesquisa, concordaram que as entrevistas fossem realizadas no espaço de repouso deles. 

Após a identificação do interesse dos técnicos em necropsia e a concordância dos 

representantes da instituição para o desenvolvimento das atividades de pesquisa, colhemos a 

assinatura da Carta de Anuência (Apêndice I) para darmos entrada com os procedimentos junto 
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ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme normatização do controle ético da pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

O projeto foi submetido ao CEP em 10/05/2016 e sua aprovação se deu em 04/07/16. O 

início das atividades de campo da Etapa 01 se deu em 18/07/16. Cabe ressaltar que houve um 

intervalo de 3 (três) meses entre a data da autorização formal da instituição, meados do mês de 

abril, e que o início da Etapa 01, meados do mês de julho. 

 

3.3.3. Caracterização dos participantes 

 

Conforme descrição do quadro funcional apresentado na seção anterior, este SVO conta 

com um efetivo de 13 (treze) técnicos em necropsia. Destes, há 11 (onze) homens e 2 (duas) 

mulheres. Apesar de o requisito mínimo de escolaridade para pleitear este cargo público ser 

ensino médio completo e curso técnico específico, 9 (nove) deles possuem ensino superior, 

nível de escolaridade acima do exigido, incluindo as 2 (duas) mulheres. Os demais encontram-

se com a escolaridade de nível médio, sendo eles 4 (quatro) homens. Todos os técnicos em 

necropsia são servidores públicos da esfera estadual, vinculados à Secretaria de Saúde Pública. 

Quanto à experiência profissional, quase que a totalidade deles possui tempo superior a 

6 (seis) anos de atuação na função. Identificamos durante a Etapa 01 que apenas um dos técnicos 

em necropsia possuía tempo de experiência profissional menor que os demais. No decorrer da 

entrevista, o técnico em necropsia em questão afirmou ter assumido o cargo no SVO há 10 (dez) 

meses. Além disso, pontuou que possuía experiência como técnico de necropsia de um IML de 

outro Estado, onde teria permanecido por aproximadamente 6 (seis) meses e que contava com 

o total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses exercendo a função, embora em instituições de perfis 
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diferentes. Em suma, durante a pesquisa de campo, identificamos que todos eles exerciam a sua 

função de maneira autônoma, sem necessitar de supervisão. 

O regime oficial de trabalho dos técnicos em necropsia é de escala, cujo revezamento é 

de 24h trabalhadas por 72h de descanso. Eles atuam em equipes, que normalmente são formadas 

por 3 (três) ou 2 (dois) profissionais no período diurno, a depender da escala e/ou da demanda 

de trabalho. No período noturno normalmente fica 1 (um) técnico em necropsia de plantão, que 

é a pessoa responsável por todos os encaminhamentos neste turno. Nestes plantões o único 

profissional que o acompanha é um vigilante. 

A escala de trabalho é flexível e há ainda acordos internos entre os técnicos em necropsia 

com relação às trocas de plantões, sobretudo entre aqueles que residem em outro município. 

Tudo isso contribui para que as jornadas de trabalho tenham equipes montadas com diferentes 

membros da equipe. Não há uma relação de hierarquia entre os técnicos em necropsia e todos 

desempenham as mesmas atribuições. Eles, no entanto, se reversam na distribuição das tarefas 

no plantão diurno. 

É interessante informar que a distribuição equilibrada das atribuições nem sempre 

existiu. Durante as entrevistas, uma das técnicas em necropsia relatou possíveis preconceitos 

que ela teria sofrido ao ingressar na instituição pelo fato de ser mulher. Ela frisou que, ao se 

inscrever no edital do concurso público para concorrer ao cargo, este não era restrito aos 

homens. Contudo, ao tomar posse do cargo público, ela teria encontrado problemas com os 

membros da direção, pois eles teriam tentado fazer a alocação dela e da colega em um 

laboratório para que não trabalhassem na função, proposta recusada por ambas. 

Quando elas de fato assumiram o cargo, a direção não permitia que assumissem os 

plantões noturnos, por achar que não teriam força ou responsabilidade suficientes. Portanto, as 

técnicas em necropsia precisaram conquistar espaço e provar que eram capazes de atuar no 



94 

 

 

 

cargo. Pelo que observamos e pelos diversos relatos das técnicas em necropsia, este tipo de 

distinção que ocorria com relação à divisão de tarefas deixou de vigorar nas práticas 

institucionais. Quanto à prescrição do trabalho do técnico em necropsia, encontramos no 

manual institucional (Serviço de Verificação de Óbito, 2016) a seguinte definição de descrição 

de cargo (negrito acrescentado para comentários posteriores): 

 

a) Receber, identificar e guardar os cadáveres, diuturnamente; 

b) Guardar os corpos em câmara frigorífica enquanto o mesmo aguarda o exame ou 

aguarda os familiares após a necropsia; 

c) Colocar e retirar os corpos nas mesas de autópsia; 

d) Auxiliar o médico patologista e o médico legista durante a necropsia (abrir e 

eviscerar o corpo, abrir a calota craniana, seccionar o gradil costal, pesar alguns órgãos, 

fornecer material cirúrgico ao patologista); 

e) Auxiliar o patologista durante a documentação fotográfica do exame; 

f) Providenciar o acondicionamento dos fragmentos retirados durante o exame, com sua 

adequada identificação; 

g) Preparar a solução fixadora de formalina, não deixando que ela falte ao serviço; 

h) Colaborar na colheita [sic] de amostras para envio de material à fresco para serviços 

de referências em outros Estados da União; 

i) Recompor e realizar o asseio no cadáver após o exame, para entregá-lo aos familiares; 

j) Realizar a limpeza das salas de necropsia e dependências anexas, bem como das 

câmaras frigoríficas; 

k) Transportar tais recipientes para a sala de clivagem do material, colocando-o na 

prateleira do respectivo médico; 

l) Executar outras tarefas de mesma natureza ou complexidade associada à 

especialidade. 
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 Com relação aos itens de descrição da atividade prescrita para o cargo de técnico em 

necropsia, convém chamar atenção para algumas questões. Uma delas é a referência ao médico 

legista, no item (d). O SVO não conta com este profissional em seu quadro funcional, pois esta 

é uma ocupação que se vincula aos Institutos Médicos Legais. Importa também destacar que o 

item (j) foi, por diversas vezes, contestado pelos técnicos em necropsia durante as entrevistas, 

que argumentaram que a atividade de limpeza do ambiente seria de responsabilidade dos 

auxiliares de serviços gerais (ASG). Eles concordam, porém, que a higienização dos 

instrumentos de trabalho é de responsabilidade deles. 

Para ingressar nas atividades da Etapa 01, os técnicos em necropsia deveriam atender 

aos seguintes pontos: a) atuar como técnico em necropsia vinculado ao SVO onde a pesquisa 

foi desenvolvida; b) desempenhar a sua função de forma autônoma, sem necessitar de 

supervisão; c) apresentar interesse e disponibilidade em participar pelo menos da Etapa 01. 

É importante pontuar que a Clínica da Atividade considera imprescindível que haja um 

tempo de imersão do sujeito na atividade para que ele possa dela se apropriar a ponto apreendê-

la e de ter condições de realizar expansões no gênero profissional (Osório da Silva, 2014). 

Assim, tomamos esse nível de imersão do trabalhador na atividade como critério fundamental 

para o ingresso na pesquisa desde a Etapa 01. Vale ressaltar que todos os técnicos em necropsia 

atendiam aos critérios acima definidos e que houve adesão total dos trabalhadores ao convite 

realizado. Portanto, a Etapa 01 contou com a participação dos 13 (treze) técnicos em necropsia 

da instituição. 

Para a formação da dupla que ingressou na Etapa 02, realizamos uma análise das equipes 

que estavam montadas na escala do mês de setembro, concedida por um dos parceiros de 

pesquisa. Tomamos como base então os seguintes critérios: a) os membros deveriam ter 

participado da Etapa 01; b) os membros deveriam ter manifestado interesse em participar de 
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ambas as etapas; c) os membros terem apresentado algum nível de entrosamento e parceria no 

trabalho; d) os membros estarem escalados nos mesmos plantões das semanas posteriores. 

Conforme esclarecido nesta seção, não há uma regularidade na composição das equipes 

de trabalho dos técnicos em necropsia. Estas são arranjadas de modos diferentes tanto com 

relação aos integrantes que compunham cada equipe, quanto no que diz respeito ao quantitativo, 

que costuma oscilar. Inicialmente pretendíamos montar uma equipe com 3 (três) técnicos em 

necropsia mas, dada a configuração do campo e as dificuldades de encontrar equipes que 

atendessem a todos os critérios, decidimos desenvolver a Etapa 02 com uma dupla. O critério 

“d)” foi o mais difícil de ser atendido para a composição do grupo. 

 

3.4. Processos de construção de vínculos e de dados 

 

Durante o primeiro contato com os técnicos em necropsia sempre procuramos reunir os 

membros da equipe que não haviam sido abordados e que estavam presentes no SVO, para que 

fosse possível realizar a apresentação da proposta de pesquisa de forma coletiva. Neste 

encontro, foi introduzido o assunto, nos identificando, informando sobre a nossa vinculação 

acadêmico-institucional, explicando a nossa trajetória e os motivos que levaram a desenvolver 

a pesquisa em questão. 

Na sequência, foi entregue a cada um deles duas vias do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice II) e do Termo de autorização para gravação de voz (Apêndice 

III), explicando que ficaria uma via com o pesquisador e a outra com o participante, caso 

aceitasse a proposta. Ao apresentar os referidos documentos, foram explicados os principais 

pontos de cada um, frisando que todas as entrevistas seriam gravadas e transcritas. Colocamo-

nos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. 
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Informamos ainda sobre as duas etapas da pesquisa, verificando quem teria interesse e 

disponibilidade para participar. Assim que decidiam pela participação, analisávamos juntos se 

eles tinham condição e interesse de ingressar em ambas as etapas da pesquisa, tendo em vista 

que parte do grupo reside em outros municípios, o que promovia peculiaridades na escala de 

trabalho de alguns deles e dificultava o ingresso na Etapa 02. Nessa ocasião, esclarecemos ainda 

que, a princípio, apenas uma das equipes iria participar da etapa clínica, mas que todos seriam 

devidamente informados sobre a continuidade ou não nas atividades da pesquisa. 

 

3.4.1. Etapa 01 

 

Em virtude da problemática aqui circunscrita, a presente pesquisa demandou o 

desenvolvimento de uma investigação com delineamento qualitativo (González-Rey, 2002), no 

campo da psicologia do trabalho (Bendassolli, 2012a) e de natureza clínica, pautada na busca 

da singularidade e da riqueza de detalhes. Como mencionamos anteriormente, a presente 

pesquisa contou com a realização de duas etapas de construção de dados, de configurações 

específicas. 

Na Etapa 01, realizamos entrevistas semiestruturadas com cada técnico em necropsia, 

sendo todas elas individuais. Estabelecemos que a participação desta etapa se tornaria um pré-

requisito para participar da Etapa 02, possibilitando assim a formação prévia de vínculo com os 

técnicos em necropsia que engajaram na etapa clínica. 

Tal perspectiva visou, portanto, uma postura menos diretiva e sem intenção de 

generalização com relação aos dados (Martins & Bicudo, 1989) que construímos com os 

técnicos em necropsia. Portanto, um dos nossos interesses aqui foi a compreensão das 

particularidades e da profundidade da investigação das vivências desses profissionais. 
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A pretensão inicial era fazer o convite e realizar as entrevistas semiestruturadas de todos 

os técnicos em necropsia interessados, para só então iniciar a Etapa 02. Ocorre que houve 

dificuldade de contato com um dos técnicos em necropsia, que reside em outro município. 

Portanto, iniciamos as entrevistas individuais em 18/07/16 e realizamos a décima segunda, ou 

seja, a penúltima, no dia 21/08/16. A última entrevista da Etapa 01 só foi possível ser realizada 

no dia 24/09/16, após ter iniciado a Etapa 02 da pesquisa. 

Uma vez que a intenção de concluir todas as entrevistas da Etapa 01 era verificar quem 

teria interesse e disponibilidade para participar da Etapa 02, avaliamos que a dificuldade de 

agenda deste técnico em necropsia comprometeria o seu ingresso na etapa clínica. Portanto, 

entendemos que não haveria prejuízo em iniciar as atividades da Etapa 02 antes de concluir a 

anterior. 

O roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice IV), instrumento norteador desta 

etapa, foi pensado de modo que seguisse um recorte temporal da vivência do técnico em 

necropsia diante da sua trajetória profissional. Para tanto, ao elaborar este instrumento, 

consideramos o critério da temporalidade, começando das questões mais longínquas para as 

mais atuais e, por último, passamos às que abordam aspectos voltados para o futuro. Atentamos 

para o fator complexidade, partindo das perguntas de menor para as de maior complexidade. 

Consideramos ainda os temas das questões, procurando articulá-las em uma sequência 

coerente, agrupando aquelas que tratam de assuntos inter-relacionados (Marín, 2011). 

O instrumento inicia com perguntas que remontam ao veículo informativo ou contexto 

biográfico que possibilitou o conhecimento dessa ocupação e a tomada de decisão pelo ingresso 

na mesma, aludindo aos motivadores dessa escolha e às experiências iniciais na carreira 

profissional. Em seguida, aborda questões relativas ao presente, de modo a contemplar as 

relações do trabalhador com os aspectos do seu contexto laboral, incluindo as possíveis 
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influências que sua ocupação profissional exerce em outros campos da vida. Ao final, tratamos 

sobre os planos profissionais desses trabalhadores, sobre as possíveis expectativas que eles 

teriam para a carreira. 

No decorrer das entrevistas da Etapa 01, fomos informados da iniciativa coletiva de 

formalização de uma entidade de classe profissional que possa representar os técnicos em 

necropsia. Trata-se da Associação Brasileira de Técnicos em Anatomia, Necropsia e 

Tantatopraxia (ABRANT), que visa atuar em todo o território nacional defendendo os interesses 

da categoria. O comitê de oficialização jurídica da entidade conta com 12 (doze) representantes, 

que estão distribuídos entre 4 (quatro) regiões brasileiras: Centro-Oestes, Nordeste, Norte e 

Sudeste. 

A ABRANT visa assistir os trabalhadores de nível técnico que têm o cadáver humano 

como objeto científico de estudo e de prática profissional. Estão incluídos nesse grupo: os 

técnicos em necropsia clínica/ patológica (Serviços de Verificação de Óbito e Hospitais), os 

técnicos em necropsia forense/ médico-legal (Institutos Médicos Legais e Polícias Científicas), 

os técnicos em anatomia humana (Universidades) e os tanatopraxistas (Tanatórios). 

Uma das perspectivas da ABRANT é a valorização dos trabalhadores supracitados em 

termos de condições de trabalho, condições salariais, regulamentação jurídica das ocupações a 

ela vinculadas etc. Tem como planos também a criação de uma cooperativa e um sindicato. Em 

suma, almeja desenvolver estratégias que visam à proteção, ao reconhecimento, à garantia de 

direitos e ao fortalecimento da categoria. 

O projeto de criação da ABRANT conta com a participação de alguns dos técnicos em 

necropsia que atuam no SVO onde desenvolvemos esta pesquisa. É importante notar que os 

trabalhadores da área demandam reconhecimento e montaram estratégias de articulação política 

em prol da luta pelos direitos da categoria. Apesar de haver todo este investimento e este tipo 
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de iniciativa em nível macro, o grupo de técnicos em necropsia do SVO em questão apresenta 

divisões e conflitos internos que dificultam a articulação do grupo diante da instituição, 

conforme veremos a seguir. 

Esta etapa possibilitou que pudéssemos conhecer previamente a dinâmica da instituição, 

algumas das divergências entre a atividade prescrita e a atividade realizada, os entraves 

presentes no cotidiano etc. Os relatos que emergiram nesta etapa permitiram que nós nos 

defrontássemos previamente com nuances presentes nos diálogos construídos na etapa clínica, 

o que possibilitou novos olhares para tais questões, como os conflitos existentes no grupo, por 

exemplo. 

Este contato inicial propiciou também a formação de vínculos com os técnicos em 

necropsia, dando espaço e voz a todos eles, protagonistas dessa pesquisa. No decorrer das 

entrevistas semiestruturadas, alguns técnicos em necropsia relataram que se depararam com 

questões nunca refletidas antes. Alguns chegaram a manifestar a expressão “me fez sair do 

modo automático”, possibilitando elaborar novas reflexões. Outros verbalizaram ainda que 

sentiam falta de atendimento psicológico e/ou que seria bom tê-lo na instituição. Além da 

verbalização, a adesão de todos os técnicos em necropsia à pesquisa é um dado sinalizador, que 

converge no sentido de considerar que possa haver de fato uma demanda pela escuta psicológica 

por parte do grupo. 

 

3.4.2. Etapa 02 

 

Antes de iniciar as atividades da Etapa 02, fizemos uma análise prévia da situação de 

cada técnico em necropsia, utilizando escala do mês de setembro e as informações fornecidas 

em contato inicial. Importa ressaltar que na referida ocasião ninguém se recusou a participar da 
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etapa clínica e que a maioria expressou claro interesse. Entretanto, houve aqueles que se 

colocaram impedidos quando informávamos os critérios para a participação. 

No decorrer da pesquisa, um dos técnicos se tornou importante interlocutor e apoiador. 

Ele apresentava maior frequência de trabalho que todos os seus colegas, pois era a pessoa mais 

requisitada pelos próprios colegas para cobrir os plantões quando necessário. Além de ter 

frequência acima da média no SVO, ele demonstrou grande interesse na pesquisa durante o 

processo e prestou fundamental contribuição, inclusive para auxiliar no contato com os demais 

técnicos em necropsia, tendo em vista que ele sempre estava a par das alterações da escala de 

trabalho. 

Avaliamos que seria interessante incluir o referido técnico em necropsia na etapa clínica, 

considerando o fato de ele ter demonstrado expressivo interesse em participar e pelo o fato de 

ser o mais disponível dentre eles, em termos de frequência de atuação na instituição. Vale 

ressaltar que ele é um dos veteranos da equipe, com robusta experiência na função. 

No dia 12/09/16, foi organizado um encontro no SVO com o técnico em necropsia 

supracitado, com o intuito de reforçar o convite para a Etapa 02. Solicitamos-lhe auxílio na 

análise dos possíveis candidatos a fazer dupla com ele, unindo as informações que ambos 

dispunham acerca da disponibilidade dos demais técnicos em necropsia. Durante a reunião tudo 

correu conforme planejado. Pudemos contar então com a contribuição dele na participação da 

etapa clínica e na análise das escalas de trabalho dos colegas para tentar a formação da dupla. 

Dentre as possibilidades levantadas, uma delas seria a técnica em necropsia que estava 

de plantão naquele dia, pois eles trabalhariam juntos nas semanas seguintes. Assim que 

conseguimos falar com ela, fiz o convite, que foi prontamente aceito, formando assim a dupla 

de participantes da etapa clínica. 
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Ainda nesta reunião, após definir quem seguiria para a próxima etapa da pesquisa, 

verifiquei com a dupla se haveria uma lista de endereços eletrônicos (e-mail) dos técnicos em 

necropsia, para que eu pudesse enviar a carta de agradecimento (Apêndice V) aos demais, que 

não ingressariam na etapa clínica. Eles informaram que não tinham conhecimento dessa lista e 

perguntamos então à secretária da instituição, que também não possuía. 

Conforme já sinalizado, a Etapa 02 foi estruturada em 3 (três) encontros, nos quais 

desenvolvemos técnicas de análise clínica do trabalho com a dupla de participantes. Portanto, 

todos os encontros desta etapa foram realizados no formato coletivo. O primeiro encontro 

ocorreu em 19/09/16. Reunimo-nos no dormitório dos necrotomistas para iniciarmos as 

atividades da Etapa 02. Então, o participante relatou que na semana anterior houve a interrupção 

dos serviços de limpeza e do fornecimento de almoço. 

A informação que o participante nos passou foi de que houve mudança das empresas 

contratadas que assumiam os referidos serviços e que os funcionários terceirizados haviam 

recebido férias coletivas. A interrupção em questão interferiu na dinâmica da instituição, que 

realizava necropsias nos turnos matutino e vespertino, passando realizá-las apenas no primeiro 

turno durante o período da suspensão. Portanto, o expediente passou a ser encerrado às 13h.  

Durante esta reunião, informei novamente à dupla de participantes que iria realizar a 

observação das necropsias realizadas naquela manhã e que após a observação iriamos nos reunir 

novamente para uma entrevista coletiva. Então nos preparamos com vestimentas e EPI’s para 

a observação dos exames de necropsia. A observação possibilita desdobramentos tanto do 

contato do pesquisador com os trabalhadores em atividade, como pelo efeito que ela promove 

nos próprios trabalhadores, que iniciam a análise da atividade a partir das situações de 

observação (Clot, 2010a). 
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[...] quando fazemos observação em situações de trabalho, o resultado que se obtém é 

duplo. O primeiro resultado – que é muito importante, ao qual os ergonomistas 

aportaram uma grande quantidade de elementos – é que isso produz conhecimento sobre 

a atividade. Logicamente, quando se observa, se pode descrever a atividade de outrem. 

Mas há um segundo resultado. A observação não produz conhecimento somente para o 

observador, produz também uma atividade no observado e produz, sobretudo, no 

observado um diálogo interior. Como disse Wallon9, há um pouco de inquietação. Então 

o observado procura se apresentar da melhor forma possível, e representar aquilo que o 

outro quer ver. E isso provoca alguma coisa que se vê, que é o diálogo interior do 

trabalhador, se observando no momento mesmo em que os outros o observam (Clot, 

2010a, p. 223-224). 

 

A inquietação produzida pela observação possibilita estabelecer no trabalhador este 

diálogo interior e o conduz a iniciar a análise sobre a própria atividade (Clot, 2010a), portanto 

entendemos que ao promover a reflexão das ações do trabalhador, isso conduz à diminuição 

dos automatismos neste processo. Portanto, a técnica em questão se alinha com a proposta 

central deste trabalho, que é ampliar as possibilidades de análise e, consequentemente, de 

transformação da atividade dos técnicos em necropsia, num processo dialético, em “(...) um 

pesquisar que visa investigar processos e não estado de coisas” (Osório da Silva, Barros & 

Louzada, 2011, p. 198). 

Com finalidade de operacionalizar o desenvolvimento da co-análise laboral, a Clínica 

da Atividade possui em seu escopo teórico-metodológico técnicas de específicas, a exemplo da 

Instrução ao Sósia (IaS), escolhida para essa pesquisa (Clot, 2007, 2010b). Esta técnica foi 

herdada do Modelo Operário Italiano, de Ivar Oddone, sendo tida como “(...) instrumento eficaz 

tanto para a reapropriação, pelos trabalhadores, de suas estratégias de ação no trabalho, como 

para desenvolvê-las” (Muniz et al., 2013, p. 281). Ela valoriza, portanto, a riqueza de 

                       
9 O autor faz referência à produção de Henry Wallon. 
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conhecimento do homem produtor. Considera que é por meio da experiência do trabalhador que 

há a possibilidade do desenvolvimento das estratégias de ação, experiência essa que o 

especialista não possui. 

É preciso lembrar que quando o trabalhador verbaliza sobre a própria atividade, este 

processo não se trata apenas de uma via de acesso à atividade, mas o processo de verbalização 

em si é uma atividade (Clot, 2000). Os planos de análise tomam forma a partir das 

multiplicidades produtivas que são abertas durante cada intervenção e conduzem à 

compreensão/ampliação do gênero da atividade, o qual é capaz de emergir entre a atividade 

realizada e o real da atividade (Clot, 2007, 2010b). 

Na sequência do primeiro encontro, após a etapa de observação, realizamos a primeira 

entrevista de Instrução ao Sósia. Esta teve como passo inicial a explicação das regras pelo 

pesquisador-analista, que informou à dupla de protagonistas a essência da proposta. Nessa 

ocasião, trabalhamos com eles a construção/estabelecimento das regras e a discussão dos planos 

de análise (Batista & Rabelo, 2013). 

A primeira regra a ser abordada foi que o desenvolvimento da técnica de IaS se daria 

sempre na presença da dupla, com proposta de co-análise da atividade laboral (Batista & 

Rabelo, 2013; Clot, 2007, 2010b). Lembrávamos a eles que, conforme preconizado pela técnica 

e informado durante a apresentação do TCLE (Apêndice II), todas as entrevistas seriam 

gravadas e transcritas. Informamos também que não existe resposta certa ou errada, pois a 

proposta da intervenção é justamente conseguir obter na análise diferentes formas de realizar a 

atividade laboral (Batista & Rabelo, 2013). 

Foi criada uma situação hipotética em que o pesquisador-analista representou cada um 

deles no papel de sósia, substituindo-os em determinadas etapas do cotidiano de trabalho. Ficou 

acordado que mesmo sendo uma situação hipotética, o técnico em necropsia deveria conduzir 
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a orientação como se a substituição fosse de fato acontecer. Para isso foi importante também o 

estabelecimento temporal para tal substituição (Batista & Rabelo, 2013; Clot, 2007, 2010b), 

orientação definida por nós como “no próximo plantão”, o que produziu a necessidade de uma 

adaptação do comando da IaS, conforme veremos a seguir. 

As atividades que cada protagonista focalizou para instruir ao sósia foram definidas 

coletivamente, utilizando como critério de escolha aquelas que fossem de amplo domínio da 

dupla e que fossem de grande relevância para o exercício profissional. Eles decidiram, portanto, 

fazer a instrução de uma rotina completa. A técnica em necropsia decidiu instruir as atividades 

realizadas no plantão diurno e o técnico em necropsia, as do plantão noturno. A orientação foi 

que cada um dos participantes detalhasse ao pesquisador-analista, na presença do seu par, como 

faz para realizar as atividades escolhidas para instruir o sósia (Batista & Rabelo, 2013; Clot, 

2007, 2010b). 

Informamos também que este sósia possui um grande defeito, que é o completo 

desconhecimento da atividade de trabalho do técnico em necropsia, ou seja, “um defeito 

irremediável: não sabe, mas deve saber” (Clot, 2007, p. 149). Por isso, seria papel do 

trabalhador fazer com que o sósia recebesse todas as informações possíveis para substituí-lo 

sem que ninguém perceba tal substituição (Clot, 2007, 2010b). 

O pesquisador-analista então dirigia-se ao trabalhador que desempenhou o papel de 

instrutor orientando-o com a leitura do seguinte comando: Você vai supor que eu seja seu sósia 

e que, no seu próximo turno de trabalho, eu me encontre em uma situação de ter de substituí-

lo. Vou interrogá-lo para saber exatamente como devo proceder, por isso insistirei sobre os 
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detalhes. Agora eu preciso que você me transmita todas as instruções para que ninguém perceba 

a substituição10 (Clot, 2007, 2010b). 

Enquanto desempenhava o papel do sósia, o pesquisador-analista apresentou-se 

constantemente questionador, buscando sempre entender como o técnico em necropsia 

desempenhava sua atividade. Esta é uma observação fundamental, pois é importante que o sósia 

multiplique “(...) os obstáculos a fim de aprender mesmo aquilo que o outro não previu lhe 

ensinar” (Clot, 2007, p. 149). 

Após cada instrutor concluir a IaS, o pesquisador-analista prosseguiu com a seguinte 

pergunta a cada um deles: “O que esse exercício provocou/causou em você?” (Batista & Rabelo, 

2013, p. 05). Esta pergunta é uma estratégia clínica importante para que o sujeito possa repensar 

sobre a fase de IaS, sobre os deslocamentos produzidos nela, sobre a provável emergência de 

processos que estavam no automático e que foram postos em análise. Em suma, esta pergunta 

exerceu o papel clínico de suscitar a elaboração dos afetos produzidos no encontro. 

Lembramos à dupla que o objetivo era encontrar maneiras diferentes de realizar a 

atividade, que a proposta da análise não visava categorizar as ações como erros ou acertos e 

que, portanto, as tentativas de avaliação da instrução realizada pelo colega eram, sempre que 

possível, impedidas pelo pesquisador-analista. O parceiro poderia se manifestar também para 

                       
10 Realizamos breve adaptação do comando que foi proferido aos técnicos em necropsia, em virtude de pequenas 

diferenças encontradas nas consignas de Instrução ao Sósia de duas das principais obras de Clot. Esta foi motivada 

também por peculiaridades da rotina desses profissionais, a exemplo da escala de trabalho que eles cumprem 

(24x72h). Assim, tomamos como base as seguintes construções: “Suponha que eu seja seu sósia e que amanhã eu 

deva substituir você em seu trabalho. Que instruções você deveria me transmitir para que ninguém perceba a 

substituição?” (Clot, 2007, p. 144) e “Você vai supor que eu seja seu sósia e que, amanhã, eu me encontre em uma 

situação de ter de substituí-lo em seu trabalho. Vou interrogá-lo para saber como devo proceder. Insisto sobre os 

detalhes” (Clot, 2010b, p. 209). Estas, por sua vez, foram construídas tomando como base o seguinte comando: 

“Se ci fosse un’altra persona perfettamente uguale a te dal punto di vista fisico, come gli diresti di comportarsi in 

fabbrica rispetto alla mansione, ai compagni di lavoro, alla gerarchia aziendale, all’organizzazione sindacale (o 

ad altre organizzazioni dei lavoratori), in modo tale che non fosse possibile accorgersi che non sei tu?” (Oddone, 

Re & Briante, 2008, p. 96). 
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ajudar na resolução de dúvidas apresentadas pelo sósia (Batista & Rabelo, 2013; Clot, 2007, 

2010b). 

Conforme Batista e Rabelo (2013), neste processo de análise fica evidenciada a 

existência de comportamentos vencedores, sendo estes as possibilidades realizadas, que se 

destacam entre outros comportamentos possíveis. A partir de então, é possível notar ainda a 

existência das possibilidades não realizadas que, apesar de relegadas, não foram abolidas (Clot, 

2007, 2010b). 

A proposta original da técnica sugere que, ao concluir as entrevistas de IaS, o 

trabalhador-instrutor receba a gravação da sua entrevista para que este possa escutá-la, 

transcrevê-la e, em seguida, analisar seus principais pontos na presença do grupo (Batista & 

Rabelo, 2013). Entretanto, dadas as condições reais da pesquisa, a etapa de transcrição das 

entrevistas de IaS foi assumida pelo pesquisador, que levou o material transcrito e com alguns 

pontos de questionamento para a dupla no encontro seguinte. 

A decisão de transcrever as entrevistas foi tomada ao analisarmos alguns fatores, tais 

como a dinâmica de trabalho dos protagonistas e a disponibilidade de tempo deles, o tamanho 

das entrevistas e demais questões inerentes à realidade encontrada no contexto de pesquisa. 

Além disso, é importante lembrar que a nossa relação com os métodos de pesquisa deve ser 

pensada também como um movimento em construção onde “(...) somos inventados na e pela 

história, assim como nossos problemas e métodos. Assim, ao renunciar à verdade sobre os 

mundos do trabalho, reafirmamos a necessidade de gestar ferramentas, de produzir modos de 

análise que nos auxiliem a intervir no real” (Osório da Silva, Barros & Louzada, 2011, p. 199). 

O segundo encontro havia sido agendado para acontecer dia 26/09/16, uma semana após 

o primeiro. Comparecemos ao SVO, conforme combinado. Contudo, em virtude da 

continuidade do funcionamento em horário reduzido e da alta demanda de exames de necropsia 
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daquele dia, o encontro ficou inviabilizado. Reagendamos então para o domingo seguinte, 

02/10/16, quando eles estariam novamente trabalhando no mesmo plantão. 

Retornamos ao SVO na referida data. Na ocasião, a situação das empresas terceirizadas 

já havia sido regularizada e a instituição havia voltado ao seu funcionamento normal. Cabe 

ressaltar que este era o domingo destinado ao primeiro turno das eleições brasileiras da esfera 

municipal. Portanto, decidiu-se que neste dia o expediente do SVO teria novamente o horário 

reduzido e encerrou às 15h, para que os servidores pudessem cumprir as suas obrigações 

eleitorais. Vale ressaltar também que neste dia a demanda dos exames de necropsia estava 

menor que no último encontro, tanto em termos de quantidade de cadáveres (8 – oito), quanto 

com relação às necropsias que demandariam secção de crânio (1 – uma). 

Ao nos reunirmos para iniciarmos a segunda entrevista de IaS, resgatamos alguns pontos 

do encontro anterior, comentamos sobre a dedicação e o engajamento demonstrados pela dupla. 

Foi reafirmada a questão do sigilo com relação tanto às informações dadas pelos técnicos em 

necropsia, quanto a não indicação da instituição onde a pesquisa foi realizada. 

Tendo encerrado estes esclarecimentos, trabalhamos com os protagonistas os conteúdos 

das entrevistas de instrução (Batista & Rabelo, 2013). Em função do volume de material 

produzido com a transcrição, nós separamos falas que consideramos serem importantes para 

levar à entrevista de autoconfrontação. Para definir a escolha das falas, levamos em 

consideração os principais pontos de conflito/divergência/limitações, além de questões que 

emergiram em ambas as etapas da pesquisa e que necessitavam de maior esclarecimento. 

Antes de iniciar a apresentação dos diálogos produzidos a partir da instrução, 

informamos aos participantes como foi produzido o material que apresentaríamos a eles, que 

leríamos os trechos selecionados do encontro anterior e, na sequência, os questionamentos 
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elaborados para cada bloco de falas. Foi sugerido que eles produzissem reflexões sobre os 

pontos levantados, para ampliar a discussão e produzir novos diálogos. 

Informamos também que faríamos algumas perguntas ou comentários após cada trecho 

e que a ideia seria que eles respondessem a estas perguntas/comentários tendo em mente a 

seguinte questão: O que é possível fazer para transformar a realidade de trabalho? 

Apresentamos este material sem nos direcionarmos a um dos protagonistas em específico e eles 

reagiam sempre espontaneamente. 

No decorrer da entrevista, a dupla de participantes foi informada de que havia chegado 

um cadáver na instituição. Então, ao encerrarmos as reflexões sobre o bloco que estávamos 

trabalhando, interrompemos a entrevista para que eles pudessem fazer o atendimento e, após 

receber o cadáver, retomamos a entrevista. É importante ressaltar que os participantes 

mantiveram o engajamento durante todo o encontro. 

Ao encerrar a entrevista, informamos-lhes que teríamos um novo encontro para dar uma 

devolutiva acerca das reflexões produzidas na etapa clínica e que iríamos entrar em contato com 

eles para agendamento. Também mencionamos que está no planejamento um encontro de 

devolutiva para todo o grupo de técnicos em necropsia e outro com os membros da direção. 

Este último seria uma devolutiva institucional e aconteceria na presença dos técnicos em 

necropsia que desejassem participar. 

Decidimos incluir a entrevista de devolutiva considerando o fato de a pesquisa ter sido 

composta por 2 (duas) etapas e por recursos metodológicos distintos. Ela foi realizada com o 

objetivo de encerrar o processo de pesquisa e de abrir espaço para novas reflexões. É importante 

ressaltar que, ao longo da Etapa 01, durante o contato com todo o grupo de técnicos em 

necropsia, deixamos claro para eles o interesse em realizar uma devolutiva para o grupo quando 

encerrasse as atividades de campo. Então, pedimos que nos informassem caso houvesse 
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qualquer reunião do grupo, mas esta também não aconteceu até o encerramento desta pesquisa. 

Cabe ressaltar que estas reuniões são raras e fomos informados que a última teria acontecido 

no final do ano 2015. 

Tendo em vista a dificuldade de conseguir uma reunião de equipe, outra possibilidade 

de encontrar uma parcela do grupo reunida é a reunião em que haverá a formalização da 

ABRANT. Então, mantivemos o contato com alguns dos técnicos engajados neste projeto para 

nos informar sobre a referida reunião. Entretanto, até o fechamento desta pesquisa, os membros 

do comitê representante da ABRANT não tinham uma data definida. 

A ideia do encontro destinado à entrevista devolutiva foi para que pudéssemos construir 

uma reflexão coletiva acerca dos diferentes modos de realizar as atividades, avaliando as 

intervenções como um todo e buscando resgatar possíveis mudanças deflagradas ao longo do 

processo. Conforme programado, entramos em contato com antecedência para saber a data que 

a dupla assumiria o mesmo plantão diurno. Conseguimos agendar o encontro para o dia 

02/01/17. 

Reunimo-nos novamente no dormitório dos necrotomistas, principal ponto de encontro 

tanto para as reuniões informais quanto para as entrevistas da pesquisa. Antes de começarmos 

a entrevista devolutiva, conversamos informalmente sobre as festividades de final de ano, as 

quais haviam acontecido recentemente. A participante nos disse que havia conversado com 

outras servidoras sobre as comemorações de fim de ano promovidas por uma direção anterior, 

as quais não tiveram continuidade na gestão atual. Ela não teria conhecido esta outra direção. 

Portanto, os comparativos teriam partido das colegas que apresentavam maior tempo de 

trabalho na instituição. 

A comparação entre o fato de organizar ou não uma comemoração de final de ano aos 

servidores teria levado à comparação sobre a configuração das relações entre estes e as duas 
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direções. Os protagonistas iniciaram um diálogo sobre o assunto e, de acordo com eles, a 

postura da direção anterior era muito mais agregadora e que servidores/funcionários da 

instituição se sentiam tão reconhecidos em seu trabalho que muitas vezes contribuíam além das 

obrigações formais, como trabalhar além do horário estabelecido, quando necessário. 

Antes de iniciar a gravação da entrevista, foram entregues à dupla de protagonistas as 

cartas de agradecimento pela participação na pesquisa (Apêndice VI), frisando o notório 

engajamento que eles tiveram durante toda a pesquisa. Para iniciar a entrevista, tomamos como 

ponto de partida os relatos trazidos pela participante sobre as diferenças entre as duas direções, 

em termos condução dos trabalhos e de interação com o grupo de servidores. Então 

questionamos em que medida uma postura “agregadora” ou “não agregadora” poderia interferir 

na dinâmica da instituição e na constituição das relações do(s) grupo(s). 

Os principais temas abordados pela dupla de participantes foram a condução da direção 

e os conflitos existentes entre os técnicos em necropsia. Questionamos também se, na 

concepção deles, haveria alguma relação entre os dois pontos. Eles relataram ainda mudanças 

que puderam observar ao longo do desenvolvimento da pesquisa, ponto que será trabalhado nos 

próximos capítulos. 

Ao fim da entrevista, o participante levantou a necessidade de haver um trabalho de 

escuta com todo o corpo de funcionários/servidores da instituição. Então ambos enfatizaram 

que esse tipo de intervenção poderia contribuir para servidores de outras categorias 

profissionais que pertenciam ao grupo de servidores do SVO. Em síntese, este último encontro 

teve como eixo principal a promoção de feedback dos trabalhadores-analistas para o 

pesquisador-analista, e vice-versa, oportunidade na qual foram esclarecidas dúvidas de ambas 

as partes e o fechamento do processo de intervenção clínica. 
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4. Resultados, análises e desdobramentos 

 

Os diálogos apresentados nessa pesquisa constituem um recorte dos encontros 

construídos e vivenciados nas atividades de campo com os técnicos em necropsia, em 

momentos específicos de entrevista. Contudo, durante o percurso, compusemos parcerias e 

dialogamos com a grande parte dos servidores do Serviço de Verificação de Óbito. Além dos 

técnicos em necropsia, estabelecemos diálogos também com assistentes sociais, auxiliares de 

serviços gerais, copeiras, médicos(as) patologistas, motoristas, recepcionistas, secretárias(os), 

vigilantes. Todos estes trabalhadores contribuíram de variadas formas para que esta pesquisa 

pudesse acontecer, cujo apoio e parceria foram fundamentais. 

Cada diálogo com os diversos servidores da instituição possibilitou uma experiência rica 

e ampla, seja por meio das conversas informais, nos momentos em que precisávamos solicitar 

apoio, ou durante os momentos de espera, em que a dinâmica dos acontecimentos fluía. Embora 

tais experiências não entrem de forma direta neste texto, elas estão presentes em suas análises, 

as quais foram atravessadas pela composição do diário de campo. 

Cabe destacar aqui as reflexões levantadas por Lourau (2004) sobre o papel do analista 

na relação com o campo de pesquisa. Nesse sentido, a utilização do diário de campo como 

instrumento metodológico adicional possibilitou a ampliação da análise do pesquisador com 

relação aos processos que se desenvolviam no decorrer dos encontros. Processos de análise que 

possibilitaram voltar o olhar sobre o instituído no campo de pesquisa, mas também auxiliando 

no processo de análise do próprio analista acerca do seu papel nessas relações e de como elas o 

afetavam. 

Compete lembrar que Clot (2010a) atribui à observação o duplo papel de ampliar o 

conhecimento acerca da atividade e de desencadear o processo de análise e reflexão do 
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trabalhador que está no lugar de observado. O diário de campo cumpre também um duplo papel. 

As reflexões viabilizadas pela construção do referido instrumento, além de ser fonte dos 

registros dos processos desenvolvidos na atuação em campo, potencializaram sobretudo a 

ampliação das análises das implicações do analista na sua relação com o campo, no movimento 

de voltar os olhos sobre a sua própria atividade de analista. 

É relevante frisar o engajamento de todos os técnicos em necropsia do Serviço de 

Verificação de Óbito, que se colocaram abertos a falar e a refletir sobre o campo de forças que 

envolve o seu fazer profissional ao longo do processo de pesquisa de campo. Todas as 

entrevistas da Etapa 01 e Etapa 02 foram gravadas e transcritas. Conforme explicitado em 

seções anteriores, estas foram interpretadas à luz dos operadores teóricos da Clínica da 

Atividade. Para otimizar a leitura e garantir o sigilo da identidade dos técnicos em necropsia 

criamos códigos com os quais identificamos os seus relatos. 

As falas do pesquisador foram sinalizadas com a letra P em todas as etapas da pesquisa. 

Definimos os códigos atribuídos a todos os protagonistas da Etapa 01 após a conclusão de 

todas as entrevistas semiestruturadas. Estes foram criados começando com as iniciais TN, 

correspondente a técnico em necropsia, seguidos de identificação atribuída a cada um deles 

por sorteio dos numerais de 01 a 13. Portanto, os códigos definidos aos participantes desta etapa 

seguem a sequência que vai de TN.01 até TN.13. 

As falas dos participantes da Etapa 02 também iniciam com o código TN, adotando a 

mesma regra da etapa anterior. A diferenciação das falas foi definida através da identificação 

de gênero TN.H [homem], TN.M [mulher]. Como nesta etapa realizamos 3 [três] encontros, 

identificamos cada momento da seguinte forma: as falas do primeiro encontro aparecem 

destacados em itálico juntamente com o bloco de diálogos da segunda entrevista, quando lemos 

para os protagonistas as falas transcritas. Esta última foi identificada no início do diálogo com 
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[ENTREVISTA COLETIVA 02]. A entrevista devolutiva apresenta a mesma regra, seguindo 

com a identificação [ENTREVISTA COLETIVA 03]. 

 

4.1. Vivências e trajetórias da carreira profissional 

 

O presente capítulo teve como objetivo conhecer a trajetória profissional de técnicos em 

necropsia em um SVO, no que concerne as motivações da escolha profissional, o ingresso no 

campo e as aspirações para a carreira. As falas aqui transcritas foram originadas da Etapa 01 da 

pesquisa, portanto, construídas a partir da realização das entrevistas individuais 

semiestruturadas. 

 

4.1.1. (Des)cobertas da ocupação profissional 

 

 Diante dos relatos, foi possível observar que a maioria dos técnicos em necropsia tomou 

conhecimento desta ocupação na vida adulta. Identificamos quatro contextos mediadores para 

o referido contato, que foram: 1) as mídias televisiva e impressa, 2) o ambiente universitário, 

3) a atuação em outra função que lida com cadáver e 4) os editais de concurso. Abaixo 

ilustramos casos de técnicos em necropsia que afirmaram terem conhecido a ocupação através 

de veículos midiáticos: 

 

TN.09 – Através de reportagem, mas coisa muito antiga. Né? Época de infância foi que 

eu vim tomar conhecimento, coisa de mídia televisiva mesmo. 
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TN.10 – 2010, através de um cartaz, foi que... Que foi que eu fiquei conhecendo sobre 

essa, essa... o curso de técnico de anatomia e necropsia. Que até então era anonimato, 

ninguém sabia. A gente sabia que, como tem muitas pessoas que dizem... “Ah! Vocês 

são o quê? São carniceiros. Vocês são carniceiros”. “Pô, trabalhar com corpos”, “Ah! 

Vocês são esquartejador [sic]”. Quer dizer, todo nome a gente recebe, só que técnico de 

anatomia e necropsia foi a primeira vez que eu escutei [...]. 

 

É importante notar que nos relatos descritos acima, os técnicos em necropsia partem de 

referenciais diferentes para responder à questão deflagradora, que foi: “quando você tomou 

conhecimento da existência da profissão de técnico em necropsia?”. TN.10 divide a sua resposta 

em dois eventos, o conhecimento formal e informal da ocupação. Ele foi o único dos técnicos 

em necropsia que, além de fazer o recorte do espaço e do tempo, delimitou a diferença entre a 

tomada de conhecimento de denominação formal e informal da ocupação. 

No entendimento de TN.10, o conhecimento da ocupação se deu a partir do momento 

em que teve acesso à nomenclatura formal. Os demais técnicos em necropsia fizeram referência 

apenas ao momento e circunstância em que tomaram conhecimento desta ocupação, sem 

distinção entre denominações formais ou informais. 

Podemos observar no relato de TN.10 que ele chamou atenção ainda para os termos 

sociais estigmatizantes da profissão, que conhecia antes de ter acesso à nomenclatura formal. 

Ele não soube delimitar em que período da vida conheceu os termos informais supracitados. 

Este ponto é atravessado por uma questão importante de ser discutida, que é a imagem social 

difundida no senso comum acerca da ocupação, a qual alude a termos relacionados à violência 

ou à situação degradante, tais como “esquartejador” e “carniceiro”, dentre outros. 

Este tipo de estigma associado aos técnicos em necropsia pode estar relacionado aos 

processos de distanciamento e de negação da morte que se apresentam atualmente nas 
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sociedades ocidentais (Ariès, 2003; Castiel, 2015; Elias, 2001; Foucault, 1979, 1988; Martins, 

2004), o que tenderia a marginalizar tudo aquilo que tiver relação com a morte. Além disso, 

seria também pertinente pensar que o processo histórico que envolve o estudo do cadáver tenha 

contribuído para este tipo de imagem social. Como exemplo, podemos citar os casos em que, 

diante das proibições e limitações de acesso aos cadáveres com finalidade de estudo, pessoas 

inescrupulosas furtavam-os para vendê-los às escolas de anatomia no século XVII, conforme 

Espert (2004d)11. 

Em seu relato, TN.10 apontou para uma realidade enfrentada pelos técnicos em 

necropsia que é a luta pela formalização e reconhecimento da ocupação. De acordo com ele, a 

primeira vez que tomou conhecimento acerca da denominação formal “técnico em anatomia e 

necropsia” foi através de uma mídia impressa, que divulgava vagas para o curso de formação 

na área. Para ele, antes disso, a ocupação era desconhecida. 

É necessário ressaltar que TN.09 foi o único técnico em necropsia que afirmou 

explicitamente ter tomado conhecimento da ocupação durante a infância. De acordo com ele, o 

contato se deu por meio da mídia televisiva e, em suas palavras, trata-se de “coisa muito antiga”. 

Além disso, não soube informar a idade que tinha na época nem conseguiu especificar o tipo 

de programa televisivo onde se deu o referido contato. 

O ambiente de ensino superior foi outro meio levantado pelos técnicos em necropsia 

como via de conhecimento da ocupação. Neste, foram enfatizados os cursos que têm como 

                       
11 Relato romanceado de fundo histórico de excelente qualidade é a obra do romancista e psicanalista argentino 

Federico Andahazi, O Anatomista (Andahazi, 1997). Trata-se de relato acerca das aventuras e desventuras do 

médico-anatomista medieval, Mateo Colombo, que em sua época se torna réu acusado de satanismo, bruxaria e 

blasfêmia por profanar corpos de cadáveres em suas pesquisas acerca da anatomia do corpo humano. Tais 

pesquisas, aliás, se iniciam com corpos vivos, têm sequência com cadáveres e retornam aos corpos vivos, em um 

ir e vir entre vida e morte que está na essência das empreitadas da época voltadas para a anatomia do corpo humano 

– ir e vir que perdura na atualidade, e é ilustrado através de muitos relatos que constam neste texto. 
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componente curricular a disciplina de anatomia, ministrada em laboratórios, espaço que se 

constitui como um dos campos de atuação do técnico em anatomia e necropsia. 

 

TN.11 – Na verdade eu tomei conhecimento da profissão na minha graduação. 

[...] 

P – Então, antes da graduação você não tinha conhecimento nenhum a respeito? 

TN.11 – Não. Nenhum, nenhum. 

 

TN.05 – Faz um tempo. Na faculdade. Né? Durante a disciplina de anatomia. Né? Que 

a gente vai ao anatômico. Tem alguns professores e os técnicos. Com um técnico de lá 

ele era também/ não era, tinha sido. Né? Ele trabalhava nessa área e me chamou pra 

fazer um estágio. Aí eu fiz um estágio nessa área na universidade e aí conheci, tive o 

primeiro contato com esse serviço e comecei a fazer os concursos. 

 

Os relatos de TN.11 e TN.05 indicam que eles tomaram conhecimento da ocupação no 

decorrer do curso de graduação. O primeiro, enfatizou que antes da graduação não havia tido 

qualquer conhecimento a respeito da ocupação. O segundo, especificou que foi através da 

disciplina de anatomia que ele teve o primeiro contato, fato que teria despertado o seu 

interessasse pela área. 

Estes relatos revelam o papel que as instituições de ensino superior cumprem nesse 

processo de dar visibilidade social a estes trabalhadores. O contexto acadêmico é um dos 

contextos em que o estudo do cadáver e a realização dos exames de necropsia são colocados 

em evidência. Estes trazem consigo todo processo histórico que envolve a construção dos 

conhecimentos em anatomia, que foi possível se desenvolver a partir do esforço e dedicação de 
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diversos cientistas/pensadores (Amat, 2003; Espert, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d; Finkbeiner et 

al., 2009; Mateos et al., 2009). 

Nesse sentido, além de o ambiente acadêmico promover a apresentação desta ocupação 

a uma parcela da sociedade, os estudantes de ensino superior, o referido processo informativo 

cumpre também o papel de apresentar uma imagem condizente com a realidade. Ou seja, 

apresenta esta ocupação com as devidas características que a constituem na atualidade, a qual 

demanda formação técnica, pautada no conhecimento científico. Além disso, é importante 

destacar que estas instituições de ensino superior, ao contratarem os técnicos em anatomia e 

necropsia em seus laboratórios, contribuem de alguma medida para combater as imagens 

distorcidas a respeito deste trabalhador. 

Conforme já apresentado, são destinados aos Serviços de Verificação de Óbito os 

cadáveres com indicativos de falecimento decorrente de causas naturais e não violentas 

(Cardoso, 2007; Espinosa, 2008; Sales Filho, 2011). Portanto, quando um paciente hospitalar 

vem a óbito nas dependências da instituição e há necessidade da realização do exame de 

necropsia, atribui-se aos servidores do hospital a responsabilidade de condução do cadáver ao 

SVO. Foi exatamente neste contexto que um dos técnicos em necropsia afirmou ter tomado 

conhecimento da função. 

  

TN.03 – É, eu não sabia dessa profissão de necrotomista. Aí tomei conhecimento por às 

vezes... às vezes algum corpo falecia no [nome de um hospital] e eu vinha trazer aqui 

pro necrotério [...]. 

  

No trecho acima, TN.03 relatou que foi a partir do exercício de sua função de maqueiro 

em um hospital que ele passou a ter conhecimento da existência da ocupação de técnico em 
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necropsia. Informou que a condução dos cadáveres do hospital ao Serviço de Verificação de 

Óbito da cidade era uma das atribuições do maqueiro. 

De acordo com TN.03, foi a partir dessas ocorrências que começou a interagir com os 

técnicos em necropsia da instituição tomando conhecimento da existência da ocupação. Teria 

sido através desse contato que ele se interessou em deixar o cargo de maqueiro para se tornar 

técnico em necropsia. Como ele já era servidor público do Estado, vinculado à Secretaria de 

Saúde, seria necessário apenas a transferência entre instituições, pois naquela época não exigia 

formação técnica específica para atuar como técnico em necropsia. 

Cabe destacar que a mudança de configuração do papel da instituição hospitalar e o 

surgimento de outros mecanismos de controle integram o processo de regulação social das 

estratégias biopolíticas. O controle de mortalidade faz parte do referido processo, característica 

do modelo hospitalar vigente (Foucault, 1979) e tarefa principal de instituições com o Serviço 

de Verificação de Óbitos através do Sistema de Informações sobre Mortalidade (Ishitani & 

França, 2001). 

 Houve também técnicos em necropsia que afirmaram ter tomado conhecimento acerca 

da função na relação direta ou indireta com os anúncios de editais de concursos públicos. Apesar 

de também estar ligado ao contexto do ensino superior, já discutido aqui, o relato a seguir 

apresentou diferença dos anteriores, pois não houve contato direto com os trabalhadores. TN.04 

afirmou que tomou conhecimento quando estava se inscrevendo para o exame de vestibular e 

que, na busca pelo ingresso no curso superior, passou a conhecer a função por meio de edital 

de concurso público. 

 

TN.04 – [...] Eu acho que desde 94, na época que eu fiz vestibular pra Campina Grande. 

Aí eu vi que na Universidade que tinha uma vaga pra auxiliar de necropsia, tinha até um 
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concurso. Aí eu procurei até saber o que é que se/ o que é que faria o auxiliar de 

necropsia. Então eu acho que foi a partir dessa data aí que eu comecei a ter conhecimento 

sobre essa área. 

 

De acordo com TN.04, o primeiro contato se deu por curiosidade ao ver a divulgação 

de uma vaga nessa área em um edital de concurso público para a universidade na qual ele 

prestava vestibular. É importante frisar que o referido contato se deu somente quando ele 

prestava vestibular e que ele afirmou ter tido o interesse em conhecer melhor o que faz este 

profissional, buscando se informar. Houve também relatos de técnicos em necropsia que 

tomaram conhecimento da ocupação por meio do contato direto com os editais de concurso 

público, quando buscavam oportunidades de se tornarem servidores da esfera estadual. 

 

TN.02 – Foi no ano de 90, quando abriu concurso pra cá. Desde então [sic] eu não 

conhecia. 

P – Nunca tinha ouvido falar antes do concurso? 

TN.02 – Não, não. Eu ouvi quando eu fui prestar concurso, aí apareceu essa vaga. Aí eu 

me inscrevi. 

P – E quando você se inscreveu para essa vaga, você sabia de que cargo se tratava? 

TN.02 – Na verdade... Na verdade, não. [...] Eu sabia que era pra trabalhar com corpos. 

Agora, eu não... eu não imaginava que era pra fazer o procedimento cirúrgico. Na minha 

imaginação era olhar o corpo. 

 

TN.13 – No momento que surgiu o edital da saúde, né, no caso. Aí eu fui ler o edital 

tudinho, as funções que estavam oferecendo, aí tinha pra ASG [auxiliar de serviços 

gerais] e tinha pra necrotomista, na mesma... na mesma situação, um ou outro. [...] eu 

não conhecia a profissão/ aí, por curiosidade, eu fiz pra necrotomista. Aí na... na época 

eu fui fazer as provas. Aí fiz as provas tudo direitinho... Aí depois que eu passei, que 
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era pra tomar posse, foi que eu vim saber que era pra... pra essa função. Né? [risos]. Na 

época eu até pensei de não assumir porque eu tinha receio de trabalhar nessa área. [...] 

E como eu tenho família que eu tenho/ que eu tinha que criar, encarei. Os primeiros 

meses foram difíceis, mas eu fui me adaptando, me acostumando, e hoje eu tô aí. 

 

 Tanto TN.02 quanto TN.13 afirmaram que tomaram conhecimento da existência da 

função no ato da inscrição para o concurso público. Além disso, relataram que não tinham 

consciência do trabalho que iriam realizar quando assumissem o cargo, que não estavam cientes 

das tarefas que exerceriam. Eles somente teriam tomado conhecimento do assunto após a 

aprovação no certame. TN.02 afirmou que na época imaginava que iria apenas observar o 

cadáver, que não entraria em contato direto com o mesmo e que, por isso, teria escolhido esta 

opção no ato da inscrição. 

 De acordo com TN.13, o desconhecimento acerca da função era total e ele teria 

escolhido este cargo movido pela curiosidade e que, portanto, só teria compreendido as 

características da função após a sua aprovação no concurso público. Destacou os momentos de 

dúvida e de hesitação em assumir o cargo, por receio em trabalhar na área. Ele ressaltou ainda 

que a necessidade financeira foi determinante para que decidisse atuar no cargo. 

Destacamos que os relatos de TN.02 e TN.13 sobre o modo como tomaram 

conhecimento desta ocupação ilustram também o debate do tópico seguinte, que trata da escolha 

da carreira. Em suma, os relatos aqui apresentados ilustram como este trabalhado tem baixa 

visibilidade social. Tal configuração poderia estar associada ao processo de negação da morte 

nas sociedades ocidentais (Ariès, 2003; Castiel, 2015; Elias, 2001; Foucault, 1979, 1988; 

Martins, 2004). 

Mas essa baixa visibilidade social da função também pode estar relacionada ao fato de 

ser um cargo que ocupa campos de atuação específicos, normalmente em instituições de ensino 
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superior que dispõem de laboratório de anatomia ou em órgãos ligados ao Estado, como o IML 

e o SVO. Portanto, as ocasiões em que os diversos setores da sociedade entram em contato com 

o trabalho do técnico em necropsia são específicas e pontuais. A restrição de espaços de atuação 

pode implicar diretamente na quantidade de vagas para o cargo divulgadas em editais, o que 

pode influenciar também a quantidade de trabalhadores formados na área. 

No decorrer das entrevistas da Etapa 01, alguns técnicos em necropsia relataram que 

estavam se dando conta de que ao mesmo tempo em que se queixavam do desconhecimento 

e/ou da imagem social negativa associada à sua função, percebiam que antes de ingressarem no 

cargo também desconheciam e/ou faziam as mesmas associações negativas. Esta reflexão 

apresenta relação direta com outro ponto levantado por alguns técnicos em necropsia, que é a 

necessidade de que a função seja mais divulgada e apresentada socialmente, mostrando para a 

sociedade a importância do seu trabalho e o rigor técnico-científico a ele relacionado. 

 

4.1.2. Processos de escolha da carreira profissional 

 

 Nesta seção trataremos sobre o processo de escolha da carreira profissional dos técnicos 

em necropsia, visando compreender os contextos e motivações envolvidos nessa tomada de 

decisão. A busca pela garantia salarial e estabilidade do vínculo de trabalho foram fatores 

apontados pelos técnicos em necropsia para o ingresso e permanência na carreira. Estes pontos 

atravessam, direta ou indiretamente, todos os relatos aqui apresentados. 

 

TN.02 – Antes eu era mecânico, eu trabalhava numa fábrica. Era mecânico e queria 

estabilidade. Aí fiz alguns concursos e... passei até em outros concursos também, mas 

eu... mas escolhi esse aqui. O motivo certo eu não sei, mas eu escolhi esse e tô satisfeito. 
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Na seção anterior trouxemos um relato de TN.02, com a afirmação de que ao se 

candidatar à vaga imaginava que o seu trabalho seria “olhar o corpo”, revelando não ter clareza 

do trabalho que realizaria na função. No entanto, mesmo após ter tido maior esclarecimento 

acerca do assunto e, de acordo com ele, ter sido aprovado em outros certames, optou por assumir 

este cargo. Ao ser questionado acerca dos motivos da escolha, afirmou que não saber. 

Cabe destacar que, no caso em questão, a decisão de ingressar no cargo de técnico em 

necropsia foi tomada em meio a outras opções. TN.02 afirmou que na época atuava como 

mecânico na iniciativa privada e que tinha sido aprovado em concursos públicos para outros 

cargos. Fez questão de frisar que está satisfeito com a escolha que tomou. 

Houve casos em que a decisão de atuar como técnico em necropsia teria sido tomada 

diante da limitação de oportunidades. Como podemos verificar nos relatos de TN.05 e TN.09, 

ambos cursaram graduação de biologia. Eles afirmaram que, antes de buscarem oportunidades 

como técnicos em necropsia, tiveram contato com os trabalhadores da área que eram 

responsáveis pelos laboratórios de anatomia das instituições de ensino superior onde 

estudavam, fato que teria influenciado na decisão. 

 

TN.05 – Rapaz, foi a oportunidade [risos]. Fiz o concurso e passar [sic]. Né? Fiz assim, 

meio arriscando, sem pretensão nenhuma, e passei. Aí foi que eu... Realmente foi a 

profissão que me escolheu. Né? Não foi eu que escolhi. Tava desempregado, tava 

terminando a faculdade, não tinha muita oportunidade de emprego, muita vaga. Deixei 

currículo e nunca fui chamado em nada. 

 

TN.09 – [...] entrando na faculdade, pagando a disciplina de anatomia, eu me estimulei 

ainda mais a trabalhar com... a trabalhar nesse ramo. Né? Sempre gostei de anatomia 
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humana e aquilo que era aversivo pra mim na infância, passou a ser... a ser mais atrativo, 

a ser mais encantador quando eu tomei conhecimento do que realmente era, dos 

procedimentos, né, e... e pela vontade de uma formação complementar além da 

faculdade. É como se fosse um “plano B”. E aí acabou dando certo. 

 

Embora no relato acima TN.05 afirme que a escolha profissional teria sido 

despretensiosa, é importante lembrar que ele afirmou ter se identificado com este cargo após 

conhecer o trabalho do técnico em necropsia responsável pelo laboratório da Universidade onde 

ele cursou a disciplina de anatomia, conforme apresentamos na seção anterior. Apesar de ter 

declarado que se inscrevia nos certames sem grande expectativa de aprovação, “meio 

arriscando”, ele deu a entender o interesse em atuar na função quando afirmou que passou a se 

inscrever nos editais para concorrer ao cargo em questão. 

Os relatos de TN.05 e TN.09 apontam que eles tinham discernimento sobre o trabalho 

que realizariam, diferentemente dos técnicos em necropsia que decidiam concorrer para este 

cargo sem ter uma clareza das tarefas prescritas. Ambos teriam tido contato com trabalhadores 

da área antes de tentarem o concurso. TN.09, inclusive, já havia concluído a sua formação de 

técnico em necropsia. Ele relatou ter buscado uma formação complementar na referida área 

técnica enquanto cursava a graduação, com o intuito de aumentar as suas possibilidades de 

inserção no mundo do trabalho. 

 É importante ressaltar que tanto TN.05 quanto TN.09 afirmaram que planejavam atuar 

como biólogos, principal campo de interesse deles. Entretanto, tendo em vista as dificuldades 

de inserção no mercado de trabalho na referida área de formação, decidiram buscar 

oportunidades na função de técnico em necropsia, considerada por eles como como algo que 

estava em segundo plano. Em suma, os relatos destes técnicos em necropsia apontaram que a 
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inserção na carreira de nível técnico teria se dado por falta de oportunidade no campo de 

formação superior. 

Conforme já mencionado, o interesse de ambos em atuar nesta função teria surgido ao 

cursar a disciplina de anatomia. É importante lembrar a longa trajetória histórica relacionada ao 

estudo da anatomia, que passou por diversas transformações ao longo do tempo, e o espaço que 

lhe foi reservado no meio acadêmico (Amat, 2003; Espert, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d; 

Finkbeiner et al., 2009; Mateos et al., 2009), que contribuiu para o delineamento atual das 

práticas de ensino na área. 

Cabe ressaltar também que TN.09 afirmou ter desconstruído a imagem negativa que 

tinha do trabalho do técnico em necropsia a partir do momento em que teve contato direto com 

estes trabalhadores durante a sua formação no ensino superior. Possivelmente, a imagem social 

da função teria sofrido influência das atribuições de sentidos relacionados ao fenômeno da 

morte no ocidente (Ariès, 2003; Almeida, 2010; Combinato & Queiroz, 2006; Elias, 2001). A 

escolha da função também teria sido influenciada pela baixa concorrência nos certames, 

conforme relato a seguir: 

 

P – E o quê que lhe motivou a escolher a profissão? 

TN.08 – Acredito que baixa concorrência, é... facilidade pra entrar, né, pra ingressar no 

serviço público. Que hoje em dia é difícil, aí não é tão fácil. E, por ser escala de plantão, 

você pode ter esse emprego e ter outras atividades. Né? 

  

De acordo com TN.08, ele almejava ingressar no serviço público e, para ampliar as 

possibilidades de aprovação, decidiu concorrer ao cargo de técnico em necropsia. De acordo 
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com ele, naquela época, havia baixa concorrência para o cargo, o que ampliaria as suas chances 

de aprovação. 

Outro ponto relevante levantado por TN.08 é o trabalho em regime de escala, que 

possibilita aos técnicos em necropsia o desenvolvimento de outras ocupações no dia a dia, sejam 

acadêmicas ou profissionais. Este é um dos pontos levantados como favorável à permanência 

no cargo. Cabe destacar que a maioria dos técnicos em necropsia deste SVO afirmou possuir 

ocupações complementares. 

 

4.1.3. Projetos para a carreira profissional 

 

 Com relação ao lugar que a função de técnico em necropsia ocupa nos projetos de vida 

destes trabalhadores, encontramos três intenções distintas. Houve um grupo que afirmou ter 

interesse em mudar de função e seguir outra carreira, cuja maioria é composta por trabalhadores 

mais jovens com menor tempo de trabalho na função. Outros técnicos em necropsia afirmaram 

que pretendem permanecer na função, mas que pretendem mudar o vínculo institucional. E 

houve também os que disseram que pretendem permanecer na função e continuar trabalhando 

na instituição até se aposentar. Estes eram predominantemente os que possuem maior tempo na 

carreira e que estão próximos de conseguir a aposentadoria. Apresentamos a seguir relatos de 

técnicos em necropsia que pretendem migrar para novas carreiras: 

 

TN.10 – Aqui é um trampolim. [...] não abri o meu próprio negócio agora pra tentar... 

embrionário. Né? Não consegui abrir ainda um pouco devido essa crise, mas eu não 

pretendo, é... finalizar o meu resto de... de vida ou aposentadoria aqui. 

P – Por que? 
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TN.10 – Exatamente pelo fator, é... supracitado anteriormente [sic]. Né? No caso, 

doença. E outra coisa também que... que ela persegue muito é a questão... questão 

funcional do peso, pegamos muito, muito, muito peso [...]. Meus planos futuramente é 

[sic]... é abrir meu próprio negócio. Ou então ingressar em outro concurso público. 

 

TN.01 – [...] Eu tinha todos esses projetos profissionais na área de necropsia. Só que 

chegou um momento que eu percebi que eu estava despendendo muito esforço pra algo 

que não me traria muito retorno, uma vez que não existia participação dos profissionais 

efetivamente. Então foi a partir daí que eu comecei a mudar um pouco o foco e pensar: 

“É... que eu sou apenas técnico, não tenho nenhuma formação superior ainda, apesar de 

já ter iniciado algumas graduações”. Pra que eu pudesse tentar concursos maiores. [...] 

E eu encontrei em direito essa possibilidade de... de fazer concurso público e tentar uma 

carreira que eu pudesse ser remunerado melhor. 

  

TN.12 – [...] ainda pretendo fazer uma faculdade ainda pra ir pra frente [...]. Eu pretendo 

fazer medicina. 

 

TN.09 – [...] Meus planos seriam/ seria sair desse ramo da necropsia, da sala de 

necropsia em si. E a minha vontade mesmo, que eu amo fazer na minha formação de... 

de/ como biólogo, é meio ambiente. Trabalhar com biologia marinha, trabalhar com 

animais, trabalhar com pesquisa [...]. A parte de perícia criminal também tinha/ tenho 

muita vontade de trabalhar. E basicamente isso aí. Não penso na carreira profissional 

como técnico em necropsia [...]. Mas interesse [sic] na parte educacional, em oferecer 

curso de formação, em dar aula pra pessoas que queiram trabalhar nesse ramo, pra 

formar de uma melhor forma, pra formar com mais conhecimento. 

 

Em seu relato, TN.10 apresentou clara intenção de mudança de carreira, com planos 

traçados para alcançar tal intento e a afirmação de que o trabalho atual representa para ele um 

“trampolim”, um meio utilizado para conquistar algo. Ele enfatizou que não pretende encerrar 
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sua carreira atuando na função e que os motivos que fazem com que ele busque essa mudança 

são o risco de contaminação e o esforço físico que precisa fazer na lida com os cadáveres. 

Na seção anterior vimos nos relatos de TN.01 a idealização da criação da ABRANT, 

que visa maior articulação política da categoria. Ao falar sobre os projetos que tem para a sua 

carreira, ele pontuou que decidiu ampliar o foco para conquistar uma formação no ensino 

superior, que lhe daria a possibilidade de prestar concursos que lhe oferecessem uma condição 

financeira melhor e percebe no curso de direito uma via para tal. 

O TN.01 afirmou que vinha direcionando muita dedicação para lutar em prol da 

conquista de benefícios para a coletividade, mas que não encontrou uma participação efetiva 

dos seus colegas para somar forças na direção dos referidos objetivos. Portanto, teria decidido 

voltar a atenção para os seus projetos pessoais, em sua formação. Apesar de nutrir gratidão pela 

área da necropsia, conforme visto no relato da criação da ABRANT, ele afirmou que pretende 

buscar oportunidades em outros espaços e trabalhar em outras funções. 

Conforme vimos na seção anterior, TN.12 afirmou que aprendeu a gostar da função de 

técnico em necropsia. O ingresso na função não apenas teria mudado a sua impressão acerca da 

área, mas o estimulou a buscar novos horizontes. Esta trajetória na necropsia teria despertado o 

seu interesse em cursar uma graduação em medicina. Ele pontou que está se preparando para 

prestar os exames de ingresso no referido curso superior. 

O TN.09 retomou a discussão sobre a formação da sua carreira que considera como a 

principal, a graduação em biologia. Ele reforçou que considera a atuação na função de técnico 

em necropsia como plano alternativo. Nessa ocasião, discorreu também sobre os projetos que 

pretendia seguir dentro da sua formação no ensino superior, os quais, de acordo com ele, ainda 

permanecem vivos. 
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Ao mesmo tempo em que TN.09 afirmou que almeja deixar de atuar como técnico em 

necropsia, dando a entender que se referia especificamente ao contexto do Serviço de 

Verificação de Óbito, continuou a apresentar projetos relacionados ao campo da necropsia. 

Relatou que desejaria atuar na área de perícia criminal e falou dos planos ligados à área da 

educação, como o interesse em trabalhar como educador nos cursos de formação na área da 

necropsia. Houve também os participantes que afirmaram ter interesse em se manter na função, 

mas que pretendem mudar de instituição, conforme veremos a seguir. 

 

TN.05 – [...] passei no concurso aí tô aqui até hoje. E pretendo ficar, por enquanto 

[risos]. Não pretendo sair não. Só se eu passar em outro melhor, mais pra frente. Mas, 

por enquanto, eu tô gostando [...]. Eu pretendo fazer pós aí e pretendo deixar, né, 

futuramente. Não por enquanto. Por enquanto eu tô confortável aqui onde eu tô [...]. É, 

eu pretendo fazer concursos aí pra cargos melhores. Né? Até pra biólogo mesmo. E até 

pra auxiliar de legista mesmo da civil, que ganha mais, um salário melhor. O mesmo/ a 

mesma função/ o mesmo cargo, porém a remuneração é bem melhor, é mais do que o 

dobro. 

 

TN.07 – Rapaz, eu espero tá passando uma chuva por aqui, como diz minha mãe. Eu 

espero sair daqui ou ir pro ITEP... Algo que seja financeiramente melhor. Né?  

 

TN.11 – [...] Na verdade eu gosto do que eu faço, gosto. Mas, eu acho que a pessoa 

quando você vai envelhecendo você vai querendo novos horizontes, você vai querendo 

situações financeiras melhores [...]. Se eu fosse bem remunerado eu continuaria na 

minha profissão até me aposentar, mas infelizmente no Brasil a gente não é bem 

remunerado. Então, tenho... tenho outros planos, mas não... não trabalhando como... 

como técnico de anatomia e necropsia. 
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O relato de TN.05 está situado em um ponto de transição. Ao mesmo tempo em que ele 

afirmou ter interesse em um dia mudar de trabalho, destacou que por enquanto estava satisfeito 

com a condição em que se encontrava, frisando que se estaria em uma situação confortável com 

relação à sua carreira. Pontuou que tem o interesse de cursar uma pós-graduação no futuro, 

colocou entre seus planos: trabalhar na sua área de formação do ensino superior ou atuar como 

técnico em necropsia da Polícia Civil. Ele também frisou a questão discutida anteriormente em 

outros relatos sobre a diferença salarial existente entre os técnicos em necropsia do SVO e do 

ITEP. 

Ao falar sobre os projetos para a carreira, TN.07 voltou a afirmar o interesse de mudar 

de instituição, mas que pretende permanecer no mesmo cargo. Ressaltou que encara o trabalho 

no SVO como algo passageiro, que pretende conquistar uma vaga na função de técnico em 

necropsia do ITEP, onde teria uma melhor remuneração. 

Importante notar que TN.07 também possui formação superior em biologia, mas em 

seus relatos o foco de interesse foi a área da necropsia, em nenhum momento apresentou planos 

ligados à área de formação em biologia. Nota-se que o posicionamento dela é diferente do de 

TN.09, que continua almejando voltar a trabalhar como biólogo; e do de TN.05, que, apesar de 

ter afirmado que está satisfeito com o trabalho atual, continua considerando a possibilidade de 

ingressar na área de formação da sua graduação. 

Ao relatar os planos para a carreira, TN.11 fez questão de destacar que gosta do trabalho 

como técnico em necropsia e que se aposentaria na função, caso fosse bem remunerado. 

Afirmou que no momento atual sente a necessidade de conquistar uma condição financeira mais 

favorável e que não vê essa possibilidade no cargo que exerce. De acordo com ele, a questão 

salarial é o que o motivaria fazer planos de mudanças na sua carreira. 
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Nos relatos de TN.05, TN.07 e TN.11 foi possível entender que eles gostam do trabalho 

que realizam e que permaneceriam na mesma função e/ou instituição, caso fossem melhor 

remunerados. Na sequência, veremos os relatos dos técnicos em necropsia que afirmaram ter 

interesse em permanecer nesta função e na instituição em que se encontram: 

 

TN.02 – Normal. Pra mim, eu tô tranquilo. Me aposentando aqui já tá... 

 

TN.13 – [...] O plano agora é descansar, me aposentar e descansar. 

 

TN.03 – Agora eu não almejo crescer mais que o meu patamar. Eu só almejo nesse 

mesmo, nesse mesmo meio técnico que eu tô. [...] a minha visão agora é só de me 

capacitar mais ainda na necrotomia e eu tenho anseio de fazer a tanatopraxia [...]. 

 

Tanto TN.02 quanto TN.13 afirmaram que pretendem permanecer no trabalho atual até 

conseguirem se aposentar. Cabe ressaltar que os três técnicos em necropsia acima já apresentam 

uma carreira consolidada e que faltam poucos anos para conquistarem o direito à aposentadoria. 

Inclusive, durante ocasiões informais da pesquisa de campo e em outros momentos das 

entrevistas, TN.03 relatou que estava prestes a conseguir este direito e que, em poucos meses, 

iria dar entrada no seu processo de aposentadoria. 

Apesar de estar prestes a se aposentar, TN.03 afirmou que pretende se manter na função 

e que quer se especializar para ampliar as possibilidades de atuação na carreira profissional, 

pois almeja trabalhar na iniciativa privada após a aposentadoria. Conforme apontado 

anteriormente, ele apresenta grande identificação com a profissão. Ao relatar que só almeja 

atuar “nesse mesmo meio técnico que ele está”, chama-nos atenção para dois pontos: que ele 

pretende se manter na área da necropsia e que deseja permanecer no seu nível formação técnica. 
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A tônica da diferença de formação é um ponto que costumava aparecer tanto durante as 

entrevistas, quanto nas conversas informais que tivemos durante a pesquisa de campo. Apesar 

de TN.03 ser reconhecido pelos seus pares como um dos técnicos com maior habilidade no 

exercício da função e de ter plena consciência do domínio técnico que possui, quando surgiam 

embates de ideias com colegas de formação superior, ele costumava aludir à diferença do nível 

de formação, afirmando que aqueles que tinham concluído uma graduação teriam maior 

conhecimento que ele, em decorrência da diferença de formação. 

Em algumas ocasiões acontecia também de TN.03 usar a diferença da formação para 

afirmar o seu conhecimento prático, deixando claro que dispunha de domínio técnico na função. 

Assim, quando ele discordava de determinada situação, dizia que mesmo não tendo formação 

do ensino superior, adotaria um procedimento diferente do adotado pelo colega que tinha maior 

nível de instrução que ele. Em seguida, justificava tecnicamente o seu posicionamento. 

Outra situação em que as comparações de diferença de formação surgiam era quando 

alguns dos técnicos em necropsia que possuem formação no ensino superior afirmavam que a 

postura da direção da instituição em relação aos técnicos em necropsia mudou quando eles 

ingressaram na instituição. Justificavam a afirmativa alegando que os técnicos em necropsia de 

nível médio, não teriam pleno conhecimento dos seus direitos e que, portanto, não os 

reivindicavam. De acordo com eles, a direção da instituição se aproveitava da referida situação 

para exigir que os técnicos em necropsia de nível médio fizessem coisas que iam além das 

obrigações do cargo, com uma postura considerada por eles como abusiva. Ressaltavam que 

esse tipo de postura da direção teria mudado ou diminuído quando ingressaram na instituição 

os técnicos em necropsia com maior nível de formação. 

 O presente capítulo versou sobre as trajetórias dos técnicos em necropsia e as vivências 

relacionadas ao seu trabalho. Com relação ao processo de tomada de conhecimento da função, 
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pudemos perceber que a maior parte dos técnicos em necropsia afirmou que o acesso se deu na 

idade adulta. As instituições de ensino superior com laboratórios de anatomia foram 

importantes mediadoras nesse processo informativo, especialmente pelo fato de os técnicos em 

necropsia atuarem diretamente com os alunos das áreas da saúde e das ciências naturais. 

Somos convidados a relembrar o papel dos laboratórios de anatomia enquanto espaço 

disciplinar acadêmico, ao longo do processo histórico, para o desenvolvimento dos 

conhecimentos relacionados ao corpo humano (Amat, 2003; Espert, 2004a, 2004b, 2004c, 

2004d; Finkbeiner et al., 2009; Mateos et al., 2009). Nesse contexto, os técnicos em necropsia 

necessitam dominar os conhecimentos técnico-científicos para o exercício da função, uma vez 

que são os responsáveis pelos referidos laboratórios. 

 Na sequência, abordou o processo de escolha da carreira profissional. Alguns técnicos 

em necropsia relataram que prestaram concurso para o cargo sem ter clareza das atribuições do 

mesmo, do trabalho prescrito (Clot, 2007). Este é mais um indício que corrobora o 

entendimento de que esta ocupação é pouco apresentada socialmente, aliado ao fato de que a 

maioria dos técnicos em necropsia afirmou só ter tomado conhecimento da ocupação na vida 

adulta, como já dissemos. Houve ainda quem decidisse escolher prestar concurso para este 

cargo em virtude da baixa concorrência que apresentava na época, visando ampliar a chance de 

ingressar no serviço público. Por fim, houve os que tratavam a possibilidade de trabalhar na 

função como um plano alternativo. 

Discutimos também sobre os modos como os participantes atribuíam significado ao seu 

trabalho. Apesar de ter havido alguns relatos de técnicos em necropsia que ingressaram no cargo 

sem ter conhecimento prévio da função, quando tratamos sobre os significados do trabalho, a 

maioria deles afirmou que sente orgulho, que gosta do que faz e que se identifica com o cargo. 
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O conhecimento adquirido no ambiente de trabalho é apontado por eles como um dos benefícios 

proporcionados pela função. 

Quanto ao lugar que a função de técnico em necropsia ocupa nos planos para a carreira, 

houve relatos diversos. Um dos técnicos afirmou que está se articulando para deixar o cargo, 

frisando que os riscos à saúde aos quais ele está submetido no trabalho motivariam o seu desejo 

de mudança. Outros relataram que possuem planos de mudar de carreira por buscarem trabalhos 

que ofereçam melhor remuneração. 

Ainda sobre os planos profissionais, houve relatos de planos de atuar como técnico em 

necropsia de outras instituições, bem como aqueles que disseram ter planos de mudar de função 

para conquistarem maior remuneração. Encontramos também os trabalhadores que afirmaram 

estar satisfeitos com o trabalho e que querem permanecer nele até a aposentadoria. Portanto, foi 

possível observar aqui que a grande queixa dos técnicos em necropsia relacionada ao trabalho 

gira em torno da remuneração, que seria na maioria dos casos o motivador para o desejo de 

mudanças na carreira. 

 Entendemos que as vozes trazidas para compor as análises circunscrevem um dos 

infinitos modos possíveis que os trabalhadores teriam para significar a atividade através do 

discurso verbal. Assim como a atividade é composta por uma constante batalha das 

possibilidades do fazer (Machado, 2005), falar sobre a atividade constitui em si uma nova 

atividade, onde estes conflitos também não cessam e ganham novas possibilidades de 

construção a cada reflexão que emerge, a cada nova vivência. 

Os significados que estes trabalhadores construíram a partir das relações com os 

aspectos impessoais, intrapessoais, interpessoais e transpessoais da atividade (Clot, 2010b) 

embasam e possibilitam o modo singular de conceber o seu trabalho. Portanto, considerando o 

fato de que pensamos a pesquisa na perspectiva histórico-desenvolvimental, não há a pretensão 
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de engessar essas falas ou de generalizar os discursos. Entendemos que as interações 

possibilitadas pela pesquisa de campo compõem processos que estão ancorados em 

engrenagens históricas, os quais se movem para uma constante recriação do que veio antes da 

pesquisa e do que ainda há por vir. 

 

4.1.4. Valores atribuídos ao trabalho 

 

 A proposta inicial desta seção foi trazer para a discussão as diferentes atribuições de 

valores dos técnicos em necropsia acerca do trabalho que desenvolvem. Os relatos aqui 

apresentados abordam o papel que este trabalho assume na vida desses trabalhadores e os afetos 

produzidos a partir da atividade. Conforme veremos, tais discussões nos conduziram para as 

considerações de Clot (2007, 2010a) acerca da função psicológica do trabalho. 

De modo geral, os técnicos em necropsia demonstraram ter forte identificação com a 

função que exercem, apesar das dificuldades que encontram, tanto na esfera social quanto no 

contexto institucional. Alguns fatores certamente contribuem para fortalecer o referido nível de 

identificação, tais como: o reconhecimento que eles recebem por parte dos usuários do SVO 

acerca do trabalho desempenhado e a consciência da importância deste trabalho para o bom 

funcionamento da dinâmica institucional e para a sociedade. 

Encontramos nestes relatos expressões relacionadas ao trabalho na necropsia como: 

gratidão, orgulho, aprendizagem, desenvolvimento, preferência e satisfação. O autor do relato 

a seguir é de um técnico em necropsia que atua simultaneamente em duas carreiras 

profissionais. Ele afirmou que considera este trabalho como um meio de garantir a sua 

estabilidade financeira, tendo em vista que no outro campo de atuação ele é um profissional 
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liberal. Apesar de frisar a importância do trabalho que realiza no SVO, afirmou que se sente 

mais realizado no outro campo de atuação profissional. 

 

TN.04 – [...] esse trabalho aqui, eu passei no concurso do Estado... Na verdade é... é 

mais um... digamos assim, pra manter uma estabilidade, um pouco de estabilidade. Mas 

que na minha outra profissão, eu... logicamente que eu sou mais realizado. 

 

 No seu relato, TN.04 reconheceu a importância do trabalho que desenvolve no Serviço 

de Verificação de Óbito e afirmou ter alguma realização nesta função quando diferenciou a 

ocupação em que sente maior ou menor realização. Ele atua em outra função também da área 

da saúde, na qual afirmou encontrar maior realização. Frisou que mantém o trabalho de técnico 

em necropsia para garantir a sua estabilidade financeira e outras garantias trabalhistas 

asseguradas pelo vínculo estatutário. 

Importa lembrar aqui o relato de TN.04 apresentado na epígrafe desta dissertação, o qual 

ilustra uma das principais atribuições de significados dos técnicos em necropsia com relação ao 

seu trabalho, a função social que eles cumprem em cada exame de necropsia. Em diversas 

ocasiões eles pontuaram que, além de contribuírem para encerrar a dúvida angustiante daqueles 

que perderam um ente querido, com o esclarecimento da causa mortis, tais diagnósticos podem 

apresentar aos familiares a existência de doenças com prevalência genética, o que seria para 

estes um sinal de alerta e a possibilidade de iniciar um tratamento preventivo quando possível. 

Houve também aqueles que disseram sentir orgulho, gratidão e satisfação por tudo que 

o trabalho representa em suas vidas, justificando que encontram grande identificação com o 

trabalho. Entre os relatos, houve quem valorizasse o trabalho apesar das dificuldades 

encontradas no âmbito institucional, quem destacasse o aprendizado que o trabalho 
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proporcionou, quem considerasse o trabalho atual como sendo o mais importante entre todas as 

funções que desempenhou em sua carreira e quem reconhecesse no trabalho a fonte de 

mudanças de vida significativas, demonstrando reconhecimento e lutando em prol da categoria, 

conforme veremos dos diálogos a seguir. 

 

TN.06 – [...] A parte de exames é a parte que eu me relaxo mais. Às vezes aqui é um 

pouco tumultuado. Às vezes a gente vem com problemas fora. Então ali é um momento 

que eu tô pra fazer meu serviço, então eu acabo esquecendo do resto. Então eu acho 

prazeroso, de certa forma [risos]. 

 

Os conflitos promovidos pelo “tumulto” no trabalho, que incluem os conflitos existentes 

entre os membros da instituição, os desvios de função e outras questões, são apontados por 

TN.06 como questões que promovem a tensão. Em seu relato, fez questão de frisar que é durante 

a realização dos exames de necropsia que consegue deixar de lado os problemas de cunho 

institucional, função classificada como prazerosa. TN.06 utilizou a expressão “meu serviço” 

para se referir ao trabalho realizado na sala de necropsia. Nesse caso, tal expressão apresenta 

duplo sentido. Ao mesmo tempo em que faz afirmar a sua identidade profissional, demarca, em 

tom de denúncia, a ocorrência dos desvios de função, problemática também identificada em 

outra pesquisa realizada com técnicos em necropsia (Barros, 2004). 

 

TN.07 – Rapaz, eu sempre venho trabalhar, eu gosto dessa área [...]. Algumas pessoas 

a gente acaba tendo problema, mas eu acho que isso é de todo trabalho que você tem, 

você sempre vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Mas o meu trabalho dentro da sala 

de necropsia é muito satisfatório, eu gosto [...]. Acho que todo mundo que tá aqui gosta 

de trabalhar. Acho que ninguém está insatisfeito aqui não. É... A questão de limpeza é 

muito boa. A questão de alojamento também a gente não pode reclamar, porque o básico 
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a gente tem. Entendeu? Tem até algumas... alguns confortos a mais que eu acho que em 

outros lugares não têm. Mas sempre tem alguma coisa ou outra que prejudica, que seria 

a questão financeira e a questão da direção ser um pouco antiga [...]. São 

inteligentíssimos, têm uma experiência sensacional, mas deixam a desejar quanto a 

questão de ser líder, vamos dizer assim, representante. 

 

 Ao discorrer sobre a forma como percebe o seu trabalho, TN.07 apresentou diversos 

pontos que merecem ser destacados. Já de início deixou implícito que cumpre os seus plantões 

regularmente, fato que foi possível notar durante as atividades de campo. Afirmou que gosta de 

trabalhar na função e considerou o trabalho desenvolvido na sala de necropsia como um reduto 

diante dos conflitos existentes na instituição, questão apresentada também por TN.06 e outros 

participantes. 

Apontou ainda as boas condições em termos de estrutura física e material, mas frisou as 

dificuldades que encontra em termos dos relacionamentos interpessoais, dos problemas com a 

direção e da questão salarial. De acordo com TN.07, a baixa remuneração dos técnicos em 

necropsia do SVO revela uma falta de valorização destes trabalhadores por parte do Estado. 

Cabe notar que as questões levantadas por TN.07, sobre a baixa remuneração e o pouco 

investimento do Estado na área, também foram identificadas na pesquisa realizada com os 

técnicos em necropsia de um IML de outra cidade do nordeste brasileiro (Silva, 2014). 

Em outro momento da pesquisa, TN.07 afirmou que boa parte dos técnicos em necropsia 

do SVO desejaria conseguir transferência para o Instituto Técnico-Científico de Polícia (ITEP), 

órgão da Polícia Civil. Ressaltou que a referida instituição apresenta condições de trabalho 

precárias, mas que nela a remuneração do técnico em necropsia seria consideravelmente 

superior à deles. Contudo, afirmou que não conseguem a transferência almejada porque o SVO 

e o ITEP pertencem a secretarias estaduais diferentes. Além disso, para conseguir esta 
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movimentação, seria necessário haver um substituto para ocupar a vaga deixada no SVO, por 

ingresso através de concurso público ou com remanejamento de outro servidor. TN.07 afirmou 

que, por isso, pretende concorrer à vaga para o referido cargo nos próximos editais do ITEP. 

A existência de diferença na remuneração paga aos técnicos em necropsia das 

instituições SVO e ITEP foi levantada também em entrevistas de outros participantes desta 

pesquisa. Importa ressaltar que uma parcela dos participantes cumpriu estágio curricular 

obrigatório do curso de formação técnica no próprio ITEP, inclusive TN.07. Portanto, 

reafirmamos que o interesse de transferência destes trabalhadores tem como principal 

motivador a questão salarial e que eles possuem clareza acerca das diversas dificuldades 

encontradas na referida instituição. 

Uma questão que coaduna com os relatos acima é o fato de que, durante o período da 

pesquisa de campo, foi possível perceber que alguns técnicos em necropsia já estavam 

preparação para prestar o concurso público para o ITEP, almejando concorrer ao mesmo cargo 

que exercem. Inclusive, tivemos notícias que um deles havia sido aprovado em uma das etapas 

do concurso para este cargo na Polícia Civil de outro Estado. Chama-nos atenção o interesse 

em mudar de instituição dispondo-se a atuar em condições de trabalho consideradas bem mais 

precárias, portanto mais arriscadas, em virtude da diferença salarial. 

É interessante notar que, na ocasião do contato inicial realizado com as representantes 

da direção do SVO para apresentar a proposta da pesquisa, fomos informados de que o 

movimento de interesse pela transferência era inverso. Ou seja, que eram os técnicos em 

necropsia do ITEP é que desejavam ser transferidos para o SVO, não o contrário. Na ocasião, 

elas relataram também alguns problemas envolvendo o setor de necropsia da referida instituição 

policial, os quais já foram amplamente divulgados pelos meios de comunicação locais. 
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As representantes da direção diziam, portanto, que os técnicos em necropsia do SVO 

estavam satisfeitos com as condições trabalho da instituição e que eram os servidores do ITEP 

que desejavam ser transferidos para o SVO. Na seção anterior, que tratou dos planos para a 

carreira, verificamos que a afirmação delas se aplica a uma minoria dos servidores 

entrevistados. A maioria dos técnicos em necropsia que demonstrou interesse em conseguir 

ingressar no ITEP apontou que tal pretensão encontra relação com as condições salariais e que 

pretendem continuar exercendo o cargo. Encontramos entre uma parcela dos técnicos em 

necropsia o sentimento de orgulho do trabalho que exercem, conforme podemos verificar no 

relato abaixo. 

  

TN.05 – [...] O serviço me dá orgulho. Eu tenho orgulho. Eu tenho até um certo orgulho 

em ser técnico em necropsia. Por causa dessa importância, né, do/ da função. Né? De 

elucidar a causa da morte, esclarecer, tirar dúvidas. Né? Ser tipo uma investigação 

científica. Né? 

 

TN.12 – A gente não entendia era nada de... Sabia que a pessoa morreu, mas não... Nem 

o porquê, nem as causas, nem... [...]. Mudou muito [o conhecimento que possui acerca 

da investigação das causas de morte]! É uma coisa também que eu aprendi a gostar 

disso. Aprendi gostar de... de trabalhar nessa profissão. 

 

Nos relatos acima, ambos os técnicos em necropsia apresentaram a relação que existe 

entre o trabalho que exercem e o fator “conhecimento”. TN.05 enfatizou a importância do 

trabalho que desenvolve, o que é para ele um motivo de orgulho. Ressaltou o caráter técnico-

científico do trabalho e a função social que cumpre ao contribuir para o esclarecimento da causa 

da morte. Os técnicos em necropsia também consideram esta investigação como um trabalho 

em prol do bem-estar da família, uma vez que é capaz de esclarecer dúvidas sobre a causa da 
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morte e pode também indicar a necessidade de investigação dos familiares, nos casos em que a 

causa da morte tenha relação com adoecimentos de prevalência genética. 

Chama atenção a forma como o TN.05 se expressou para afirmar o orgulho que sente 

em atuar nesta função. Além de repetir 3 (três) vezes que tem orgulho de ser técnico em 

necropsia, ele usa ao final: “eu tenho até um certo orgulho [...]”. Nos questionamos se tanto a 

repetição quanto a forma de dizer que tem “até certo orgulho” teriam relação com os estigmas 

muitas vezes associados à ocupação, conforme sinalizado por Silva (2014). O referido autor 

afirmou que muitas vezes tais estigmas promovem o sofrimento nos trabalhadores e demandam 

que eles criem estratégias de superação. Portanto, esse modo de expressar nos leva questionar: 

Por que não dizer diretamente que sentiria orgulho do trabalho que realiza? A expressão “até 

certo orgulho...” seria uma forma de dizer que, apesar dos estigmas, há motivos de orgulho? 

TN.12, no entanto, falou sobre o aprendizado que obteve ao trabalhar na função, pois 

não possuía qualquer conhecimento acerca das causas de morte. Ele afirmou que aprendeu a 

gostar de trabalhar nesta função. Isso nos leva entender que ele não gostava do trabalho e que 

o conhecimento adquirido no exercício da função teria sido um dos motivos que o fez mudar a 

concepção acerca do seu trabalho. A partir destes relatos é possível perceber uma mudança de 

valor acerca do trabalho e a importância que este cumpre na vida dos técnicos em necropsia, 

pontos que fazem parte das considerações acerca da função psicológica do trabalho (Clot, 2007, 

2010a). Outros técnicos em necropsia também expressaram de satisfação que sentem em 

exercer a função. 

  

TN.03 – [...] eu hoje, é... acho assim uma satisfação imensa. Eu gosto de trabalhar nessa 

função. E... trabalhei em vários outros setores, mas nunca gostei tanto de trabalhar como 

gosto de trabalhar aqui.  
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 No relato acima, TN.03 demonstrou grande identificação com o trabalho que realiza. 

Conforme pontuamos em outras ocasiões, percebemos durante a pesquisa de campo que ele é 

uma figura central na dinâmica da instituição e que costuma ser o mais requisitado entre os 

colegas para as trocas e negociações dos plantões. É importante notar que ele comparou o 

trabalho atual com outras funções que exerceu ao longo de sua carreira profissional, enfatizando 

que esta seria a função que ele mais gostou de trabalhar. Esta identificação com a função se 

apresenta novamente no relato de TN.03 quando abordamos o tema dos planos para a carreira, 

apresentados na seção anterior. Pudemos perceber também a articulação política de alguns 

técnicos em necropsia em prol da categoria, conforme relato de TN.01: 

 

TN.01 – [...] talvez pela necropsia ter significado essa minha mudança de vida, essa 

oportunidade de ver o mundo de uma maneira diferente, de certa forma eu senti que eu 

devia alguma coisa à necropsia. Eu acho que foi desse sentimento que surgiu o desejo 

de criar uma associação, de fazer a necropsia ser reconhecida. De não chegar em algo 

grande, se manter em algo grande porque alguém tinha construído. Mas pegar algo 

pequeno e tornar grande. Entende? Grande na consciência das pessoas, na mente das 

pessoas. 

 

 Quando TN.01 ressaltou a mudança que a necropsia proporcionou em sua vida, fez 

referência, em diversos momentos da entrevista, à possibilidade de estabilidade financeira que 

o trabalho lhe proporcionou e à nova visão de mundo que teve a partir das vivências na função. 

A nova visão de mundo a qual ele se referiu seria motivada tanto pelo conhecimento técnico-

científico que adquiriu, quanto pela “concepção de vida” que teria sido modificada, em termos 

de valores, ao defrontar-se com a finitude no seu ambiente de trabalho. 

O autor do relato supracitado é um dos idealizadores da criação da ABRANT, 

associação que para ele foi pensada como uma maneira de retribuir à categoria os benefícios 
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que o trabalho na necropsia promoveu em sua trajetória. Os grandes objetivos da criação da 

ABRANT são, para ele, somar forças em prol do reconhecimento da categoria, aumentando a 

visibilidade social do trabalho dos técnicos em necropsia. Esta é uma estratégia de luta pela 

melhoria das condições de trabalho, em especial a busca de força política para conquistar uma 

melhor remuneração para a categoria. 

Conforme apresentado anteriormente, o movimento de articulação de forças para a 

criação da ABRANT conta com apoio de trabalhadores das diversas regiões do país. Esta 

articulação visa o fortalecimento da categoria e se configura como uma estratégica iniciativa de 

protagonismo destes trabalhadores (Clot, 2007, 2010b; Osório da Silva et al., 2015), que 

converge para a ampliação do poder de agir (Clot, 2010b). Assim, poderíamos considerar que 

a iniciativa de criação da associação teve como objetivo potencializar a recriação de novos 

modos de operação e de funcionamento das relações em diversas esferas da atividade laboral, 

seja institucional, jurídica, social etc. 

É importante ressaltar que, apesar de haver esta iniciativa de somar forças através da 

criação de uma associação da categoria em nível nacional, o grupo dos técnicos em necropsia 

da instituição apresenta cisões internas, com o estabelecimento de subgrupos de técnicos em 

necropsia que praticamente não dialogam. Este fato acaba limitando e até comprometendo a 

articulação interna destes trabalhadores dentro da instituição em prol da conquista de melhores 

condições de trabalho no âmbito do SVO. 

Compete frisar que encontramos dois componentes que quando associados podem 

ampliar a vulnerabilidade dos técnicos em necropsia, a presença dos diversos riscos 

ocupacionais e a existência de conflitos de relacionamento entre os membros do grupo, que 

apresenta divisões. Cabe ressaltar que Cavedon e Amador (2012) encontraram uma realidade 

diferente em pesquisa desenvolvida com a equipe de trabalho de um Instituto-Geral de Perícias 
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do Rio Grande do Sul. Os dados apresentados por elas indicam que os trabalhadores em questão 

apresentavam laços consolidados, os quais realizam investigação criminal fora dos muros da 

instituição e se submetem a riscos ocupacionais próprios deste ofício. As autoras inferiram que 

os referidos riscos contribuiriam para o fortalecimento dos vínculos do grupo, como estratégia 

de proteção de possíveis ameaças externas. 

Os relatos apresentados até aqui nos mostram que os técnicos em necropsia encontram 

diversos pontos negativos e positivos associados ao trabalho no SVO. É possível perceber que 

os principais entraves relacionados à atividade no contexto de trabalho que encontram no SVO 

seriam: os diversos impedimentos do fazer profissional, os estigmas e preconceitos associados 

à função, o sentimento de desvalorização do trabalho por parte da direção do SVO, os conflitos 

de relacionamento entre os membros da instituição, a baixa remuneração e a falta de 

manutenção e/ou aquisição de alguns instrumentos de trabalho. 

Contudo, há também questões que estariam associados à potencialização desses 

trabalhadores na relação com o trabalho. De modo geral, os relatos dos técnicos em necropsia 

indicam que eles possuem identificação com a função que desempenham. Eles frisaram a 

importância da realização dos exames de necropsia para a sociedade e para os familiares, o 

sentimento de valorização do trabalho que parte dos usuários do serviço e a noção da sala de 

necropsia como sendo o espaço em que eles se sentem bem, espaço que permite que eles se 

reconheçam na função que exercem. Além disso, também de modo geral, eles se sentem úteis 

e orgulhosos pelo trabalho que realizam, portanto reconhecem o seu próprio valor. 

 Os pontos levantados acima ilustram a existência de uma dimensão antagônica do 

trabalho. Ao mesmo tempo em que o trabalho gera sofrimento e adoecimento, ele constitui a 

identidade do sujeito, garante a este um lugar de utilidade no mundo e é uma fonte de saúde 
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mental. A função psicológica do trabalho, está relacionada à importância que o trabalho tem 

para o sujeito e para a manutenção e transformação do gênero (Clot, 2007). 

 

4.2. Instâncias da atividade 

 

A atividade, enquanto unidade de análise da psicologia, é processual, em constante 

dinâmica, e suas instâncias baseiam-se na perspectiva inter-relação e co-gênese. O gênero 

profissional (Clot, 2007, 2010b, 2014a), cuja memória transpessoal (Clot, 2010b) atravessa as 

demais esferas da atividade, necessita das contribuições estilísticas dos sujeitos envolvidos 

(Clot, 2007, 2010b) para se renovar em seu desenvolvimento e vitalidade. Ao mesmo tempo 

em que as contribuições estilísticas são transgressoras do que está posto no âmbito da 

coletividade e do transpessoal, compartilham também o acervo da memória profissional para, 

a partir desse compartilhamento, produzir o novo. 

Os teóricos do Círculo Bakhtin observam, a esse respeito, que a dinâmica dos processos 

humanos de produção de sentido se inscreve em processo contínuo que oscila, entre dois 

extremos: o extremo da completa assimilação do sujeito ao coletivo, situação em que Bakhtine 

recorre à metáfora do boneco de ventríloquo para aludir à instalação de uma “ventroloquia” (o 

sujeito como boneco-repetidor do contexto circunjacente); e o extremo da inovação que pode 

configurar-se em transgressão aberta da norma, ou estilização que chega ao ponto de catacrese 

(Bakhtine/ Volochinov, 1977)12. 

                       
12 Para mais elementos acerca do diálogo entre esta e outras propostas do Círculo Bakhtin e a Psicologia Histórico-

Cultural (Vigotski, Leontiev, Luria e outros colaboradores), é especialmente recomendado aqui o texto de Frédéric 

François, Mot et dialogue chez Vygotski et Bakhtine (François, 2009). 
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As forças que constituem a atividade são processuais, estão em constante movimento e 

seus mecanismos funcionam na perspectiva de uma inter-relação. O gênero profissional (Clot, 

2007, 2010b, 2014a), cuja memória transpessoal (Clot, 2010b) atravessa as demais esferas da 

atividade, necessita das contribuições estilísticas (Clot, 2007, 2010b) para respirar novas 

possibilidades para continuar a dar-lhe vida. As contribuições estilísticas, por sua vez, são 

nutridas pela memória profissional para produzir o novo. 

O protagonismo do trabalhador (Clot, 2007, 2010b; Osório da Silva, Souto & Memória-

Lima, 2015) é fonte essencial para que seja possível o desenvolvimento do trabalho bem feito 

(Alves & Osório da Silva, 2014; Clot, 2010a) e do poder de agir (Clot, 2010b; Vieira & Faïta, 

2003), que por sua vez alimentam os processos de transformação do gênero profissional (Clot, 

2007, 2010b, 2014a). 

É importante destacar que seria impossível isolar os processos descritos acima, nem 

teríamos tal pretensão. Assim, a forma como dispusemos os diálogos nesta pesquisa, sobretudo 

nos capítulos onde apresentamos os diálogos da etapa clínica, teve o intuito de organizar o 

encadeamento de ideias com pontos conceituais que demarcassem maior evidência no discurso. 

Ressaltamos que, apesar desta categorização, estamos cientes de em cada um deles há também 

a presença outros pontos conceituais. 

Apresentaremos neste capítulo as articulações engendradas no sentido de fomentar o 

diálogo dos técnicos em necropsia sobre a sua atividade tendo em vista as diversas instâncias 

que compõem esta atividade, tais como: a atividade realizada, o gênero profissional e as 

contribuições estilísticas. As falas aqui transcritas foram originadas das Etapas 01 e 02 da 

pesquisa, tendo sido, portanto, construídas a partir da realização das entrevistas individuais 

semiestruturadas e das entrevistas coletivas de IaS. 
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4.2.1. Processos dialógicos do gênero profissional 

 

Os modos de operação do gênero profissional (Clot, 2007, 2010b, 2014a) constituem 

memória transpessoal da atividade, memória que se apresenta acessível a todos e a cada um, 

edificada pelas gerações antecessoras e em constante construção pelas atuais (Clot, 2010b). 

Buscamos apresentar nesta seção alguns relatos que revelam recursos desenvolvidos pelos 

técnicos em necropsia para conseguirem desempenhar o trabalho. 

Iniciamos trazendo questões relativas aos modos como os técnicos em necropsia 

concebem o cadáver em seu ambiente de trabalho, alguns significados relacionados ao cadáver 

para o exercício da função, além do olhar técnico e da importância da objetificação deste para 

que a condução do trabalho seja possível. Ao final da seção, apresentamos um relato que trata 

do modo como um técnico em necropsia conduz o atendimento aos motoristas das funerárias, 

o qual foi consolidado através da experiência. TN.01 nos convoca a entender como eles lidam 

com o cadáver no seu cotidiano: 

 

TN.01 – [...] eu acho que o profissional sem perceber ele objetifica o seu... o seu... o 

seu... o seu objeto de estudo, que é o cadáver, no caso. Ele passa a ser o papel pra quem 

trabalha, um burocrata. Ele passa ser um... um paciente de um dentista. Entende? Ele 

passa ser um meio pra atingir um fim. Um meio pra fazer o exame pra atingir um fim 

que é a causa da morte e encerrar o exame. 

 

Antes de ser colocado como objeto de trabalho, o cadáver é definido por TN.01 como 

objeto de estudo, demarcando o rigor técnico-científico que deve embasar a função, que pode 

contribuir para o tratamento de doenças. Tal concepção está em alguma medida atrelada aos 
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aspectos históricos que envolvem o estudo do cadáver (Amat, 2003; Espert, 2004a, 2004b, 

2004c, 2004d; Finkbeiner et al., 2009; Mateos et al., 2009). 

Aqui TN.01 explicitou o papel que o cadáver cumpre para o trabalho do técnico em 

necropsia ao demarcá-lo como peça fundamental para o seu desenvolvimento. Essa seria uma 

das possíveis explicações para o fato de os técnicos em necropsia, por diversas vezes, apontarem 

a sala de necropsia como o lugar que promoveria sentimentos como: prazer, paz, equilíbrio, 

bem-estar etc. 

Nota-se que atribuir a descrição acima a um ambiente de trabalho repleto de riscos 

ocupacionais soa como um paradoxo. Contudo, é necessário destacar que a sala de necropsia é 

o espaço que conecta os técnicos em necropsia diretamente às funções concernentes ao seu 

cargo, a algo que demarca fortemente a sua identidade profissional. É importante considerar 

nessa questão o fato de os técnicos em necropsia exercerem diversas atribuições que não seriam 

próprias do seu cargo, configurando a institucionalização da prática do desvio de função. 

Ao mesmo tempo que o processo de objetificação do cadáver cumpre o papel de 

promover a manutenção do olhar técnico-científico, o gênero profissional (Clot, 2007, 2010b, 

2014a) os convoca a evitarem qualquer envolvimento com os cadáveres examinados. Para isso, 

algumas das regras principais seriam evitar memorizar os detalhes físicos dos corpos ou tomar 

conhecimento da história de vida destes. Tais orientações se tornam fundamentais para que seja 

possível o desenvolvimento do trabalho, conforme veremos nos relatos a seguir. 

 

TN.10 – [...] Você já tá tão automatizado, você tá tão sistemático, que você às vezes... 

você entra na sala, você não sabe nome, você não sabe sexo, você não percebe cor, às 

vezes você tá lá, às vezes quando você sai, o colega diz: “Ei, aquela necropsia que 

realizamos daquela mulher”. Eu disse: “Que mulher?”. Quer dizer, às vezes você não 

sabe quantos corpos masculinos ou femininos está [sic] ali. Porque é uma coisa tão 
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automática que você já tá... Sabe que vai entrar na sala pra fazer a incisão, pra buscar 

a causa, pra fazer a sutura, mas você não tem aquela ligação. 

 

É importante observar que há uma norma na descrição de cargo do técnico em necropsia 

que determina que ele deve: “receber, identificar e guardar os cadáveres”. Os técnicos em 

necropsia precisam conferir e identificar o cadáver em momentos diversos, ao recebê-lo na 

instituição, antes de iniciar os procedimentos do exame de necropsia e ao liberar a retirada para 

o agente funerário. Antes de iniciar os procedimentos do exame, os técnicos em necropsia são 

responsáveis por verificar algumas características externas do cadáver, que inclui a observação 

da presença de marcas como cicatriz, tatuagem, escaras etc. Portanto, há vários procedimentos 

que demandam do técnico em necropsia a observação das características físicas dos cadáveres. 

A partir do relato de TN.10 notamos que, mesmo fazendo a conferência das informações 

relacionadas às características externas dos cadáveres, ele costuma não se lembrar delas ao 

encerrar os procedimentos do exame de necropsia. Ou seja, são informações que precisam ser 

observadas e registradas, mas que não devem ser guardadas, não devem ser lembradas. 

Cabe observar que quando TN.10 classifica o seu trabalho como sistemático e 

automatizado, ele está afirmando um modo de funcionamento e referenciamento do fazer 

profissional. Esses modos sistemático e automatizado de realizar o exame de necropsia nos 

convidam a atentar para dois pontos. O primeiro ponto é que, apesar de haver diversos 

momentos de análise e reflexão, de modo geral, o referido exame é composto por um conjunto 

de tarefas sequenciais e repetitivas, o que favoreceria o processo de automatização. Além disso, 

é importante considerar que o funcionamento “automatizado” do trabalho contribui para que 

eles estabeleçam menor implicação com o que há de pessoal no cadáver, como sua história. 
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Para os técnicos em necropsia, o distanciamento supracitado os auxilia na realização de 

um trabalho bem feito (Alves & Osório da Silva, 2014; Clot, 2010a) tendo em vista que, de 

acordo com eles, a implicação com a história de vida desses cadáveres poderia comprometer o 

desenvolvimento adequado do trabalho, aspecto presente no relato a seguir. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – [...] TN.H disse: Acho que é um trabalho que demonstra frieza na gente, 

profissional. 

P – Ele [TN.H] estava falando dos cadáveres em si/ vocês estavam falando sobre os 

cadáveres e que o contato com os cadáveres promove essa questão da frieza entre vocês, 

né, no fazer profissional. Eu gostaria que vocês falassem mais sobre essa frieza. E... e 

eu gostaria de saber, se ela existe, em que sentido? 

TN.H – [...] Vamos dizer, a gente acabou de fechar um corpo e [vai] botar no caixão... 

Aí, vamos dizer... Aí ela pega nas pernas e eu pego aqui, na parte da cabeça. Então você 

pegar aquele corpo ali sabendo que é uma pessoa, que podia ser sua tia, sua mãe, sua 

avó. E você pegar ali pelos cabelos, pelo braço, pra puxar assim [...] você tem que pegar 

seguro mesmo, num... Tá entendendo? Então, exige uma frieza. [...] O cara: “Ei, espera 

aí. Não, não, eu não vou puxar, não”. Se o cara... “Ei, meu amigo, volte. Vá lá pra/ pro 

corredor que você não dá pra coisa, não”. Tá entendendo? 

 

Olhar para o cadáver de maneira personificada ou até comparando a pessoas do ciclo 

pessoal seria um fator de impedimento para a atividade, pois poderia comprometer a realização 

dos procedimentos necessários. Portanto, faz parte do repertório do gênero profissional (Clot, 

2007, 2010b, 2014a) desses trabalhadores a evitação do envolvimento com as histórias dos 

cadáveres. Estes precisam ser encarados de modo objetivo, como uma peça anatômica, e isso 

produz aquilo que TN.H denomina de frieza. Na verdade, trata-se de uma estratégia 

fundamental para que eles consigam desenvolver o trabalho adequadamente. 
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Ao falar da necessidade que os técnicos em necropsia têm de executar tarefas que 

demandam objetividade e “frieza”, TN.H simula como seria uma conversa com uma pessoa 

hesitante durante os procedimentos que realizam com o cadáver, a exemplo da retirada do corpo 

da mesa de necropsia. Na situação ilustrada, ele convoca o gênero profissional (Clot, 2007, 

2010b, 2014a) reafirmando que para exercer a função é necessário realizar os procedimentos 

sem hesitação, do contrário a pessoa “não dá pra coisa”, não teria condições de atuar junto à 

equipe. 

Apesar de haver a iniciativa de se distanciar da história dos cadáveres que eles irão 

examinar, houve relatos de outros desdobramentos proporcionados a partir da relação com esses 

cadáveres e, consequentemente, com a morte e os seus significados. Tal contato teria 

possibilitado a construção de novos sentidos sobre o trabalho que realizam e sobre a própria 

existência. 

A ampliação do olhar sobre a morte e a descrição dos novos modos de vida produzidos 

a partir do maior contato com a realidade da finitude esteve presente nos relatos da maioria dos 

técnicos em necropsia. Tais mudanças foram apresentadas nos relatos de TN.05 e TN.03 sob 

diferentes perspectivas, conforme podemos verificar: 

 

TN.05 – [...] E hoje em dia eu vejo assim, pra aproveitar mais os momentos com a 

família, com quem a gente gosta. Falar as coisas de apoio, de amor, de afeto, quando 

quiser ou quando tiver a oportunidade. Não deixar pra depois, que a morte vem e a 

gente não tem como saber a hora nem quando ela vem. 

 

TN.03 – [...] Eu, logo que vim trabalhar aqui, eu fumava. Então, a gente vê um pulmão 

de quem fuma totalmente mariscado e preto. E um de quem não fuma é bem rosinha 

[...]. Então, você quando vê a causa mortis, você reflete: “Será que isso poderia ter 
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acontecido comigo se eu não me preparasse? Como é que vai?”. Então o que eu vejo 

hoje é que eu trabalhando na causa mortis eu só ganhei. Porque é vendo a morte que 

você sente a vontade de viver [...]. 

 

Os desdobramentos de novos modos de ver a vida a partir da relação com a morte estão 

evidentes nos relatos apresentados acima. Em seu relato, TN.05 considerou que o trabalho 

promoveu mudanças na forma como ele se relaciona com as pessoas do seu ciclo pessoal. De 

acordo com ele, o trabalho de técnico em necropsia teria contribuído para que percebesse mais 

claramente que cada momento compartilhado com alguém pode ser o último. Tal concepção 

teria tornando mais presente em sua vida a consciência sobre a finitude e teria ampliando o 

modo de se relacionar com as pessoas. 

Enquanto isso, TN.03 apontou as mudanças de hábitos relacionados à saúde, que 

envolviam o uso do cigarro. As vivências durante os exames de necropsia teriam possibilitado 

a comparação entre pulmões de fumantes e não fumantes. Ele afirmou que situações como esta 

teriam contribuído para que deixasse de fumar. Fez questão de frisar o papel positivo que o 

trabalho na necropsia cumpriu em sua vida, afirmando que a lida com a morte no seu cotidiano 

produz nele mais vontade de viver. Esse ponto, referente à importância de se descrever as 

condições do cadáver em prol de uma melhoria da higidez dos vivos, aparece em outros relatos, 

e configura um dos aspectos de valorização deste trabalho, “[...] é vendo a morte que você sente 

a vontade de viver [...]” – cf. TN.03. 

É possível observar em alguns relatos dos técnicos em necropsia apresentados nessa 

seção que o trabalho possibilitou um processo de transformação de vários significados sociais. 

Os significados relacionados à morte na cultura ocidental, que implicam o seu distanciamento 

e negação (Ariès, 2003; Castiel, 2015; Elias, 2001; Foucault, 1979, 1988; Martins, 2004) são 

claramente opostos ao modo como TN.03 e TN.05 apresentam o significado que eles 
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construíram sobre a morte, na contramão da concepção social dominante acerca do tema. Para 

eles, a lida com o cadáver e o movimento de aproximação da morte possibilitaram a ampliação 

de novas reflexões sobre a vida, abrindo-os ao devir (Fuganti, 2015), à criação de novas 

possibilidades de existência. 

O significado social da investigação científica do cadáver humano também sofreu 

transformações ao longo do tempo (Amat, 2003; Espert, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d; 

Finkbeiner et al., 2009; Mateos et al., 2009), fator que pode ter contribuído para a criação de 

estigmas em torno do técnico em necropsia (Silva, 2014). Todos esses significados compõem, 

em alguma medida, um gênero social (Clot, 2007) em torno do trabalho com o cadáver e com 

a morte. 

O próximo diálogo trata da interação entre dois representantes de um gênero social de 

trabalhadores da morte, o técnico em necropsia e o motorista de funerária. Aborda situações 

que podem ocorrer durante os plantões noturnos com relação ao recebimento dos cadáveres, 

contribuindo também para a discussão do gênero profissional do técnico em necropsia. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – Bom, em outro bloco, [...] eu comento: Entendi. Se o rapaz chegar sem a família, 

eu não vou receber o cadáver. 

P – Aí TN.H disse: Não vai receber. Às vezes ele vai insistir que você receba, que ele 

quer ir embora, mas você não pode receber sem a família, porque/ mesmo porque você 

tem que passar todas as instruções necessárias à família. 

P – [...] O que aconteceria caso o necrotomista recebesse o cadáver da funerária sem a 

presença do familiar? 

TN.H – Poderia acontecer “N” coisas. Uma, de esse corpo ter sido assassinado. Se o 

corpo foi assassinado aí você entrou numa fria aí. Entendeu? Aí se responsabilizou de 

receber um corpo... E aí? Aí, por que você recebeu? Como é que você/ você tem ordem 
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pra não receber sem o familiar. Você recebeu e aí a complicação é tão grande. Talvez 

você esteja até envolvido nesse assassinato. 

[...] 

TN.M – Tá sendo cúmplice sem... sem saber. 

TN.H – Tá entrando numa fria, no mínimo. Então, não pode receber. Então, o cara da 

funerária [pode dizer]: “Rapaz, me ajude que eu quero receber, que a família tava 

passando mal ou tava não sei o quê”. Eu [vou responder]: “Meu amigo, vai todo mundo 

morrer e você vai trazer todo mundo pra cá. Eu não vou receber. Você tem que voltar 

porque é norma”. 

[...] 

TN.H – E quem sabe lá se a família não quer vir deixar porque esse cabra tava jantando 

com ele, botou chumbinho13 na comida dele. Aí não tá querendo vir já com medo. 

TN.M – É. 

TN.H – Aí manda o cara da funerária vir sozinho pra entregar. E cadê? Quando deixar 

aqui, tchau! Ninguém vem mais. 

 

 Nesse trecho da entrevista de autoconfrontação, chama-nos atenção que o movimento 

de deslocamento proposto pela técnica de IaS prevaleceu no diálogo mesmo quando os técnicos 

em necropsia já não foram mais convocados para fazer a instrução do sósia. Inicialmente, 

fizemos a leitura para a dupla de uma das falas da etapa de instrução: “Entendi. Se o rapaz 

chegar sem a família, eu não vou receber o cadáver”. Em seguida, nós os confrontamos com 

o seguinte questionamento: “O que aconteceria caso o necrotomista recebesse o cadáver da 

funerária sem a presença do familiar?”. Ao questioná-los dessa forma, fizemos uma pergunta 

de forma genérica à categoria, buscando saber as implicações que o técnico em necropsia teria 

                       
13 “Chumbinho” é o termo popular usado no Brasil para substância que serve para eliminação de roedores – o 

veneno de rato. Trata-se igualmente de substância frequentemente usada para a prática de homicídios e suicídio 

por envenenamentos, por conta da facilidade de aquisição do produto e pela sua eficácia letal. 
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diante da situação. Em sua resposta, TN.H devolveu ao analista, como propúnhamos durante a 

entrevista de instrução: “Se o corpo foi assassinado aí você entrou numa fria aí”. 

 Ao responder ao questionamento, TN.H manteve a explicação deslocando para o 

analista, sempre tecendo colocações utilizando o pronome “você”. Ele interrompeu este 

deslocamento no momento em que firmou uma conclusão: “Então, não pode receber”. Neste 

momento ele apontou para um aspecto impessoal do ofício (Clot, 2010b), sendo categórico ao 

dizer que os técnicos em necropsia não podem receber o cadáver sem a companhia do familiar. 

Na sequência, continuou a explicação apresentando o seu jeito pessoal de agir face a 

uma possível insistência por parte do motorista para receber o cadáver sem a presença do 

familiar: “Meu amigo, vai todo mundo morrer e você vai trazer todo mundo pra cá. Eu não vou 

receber”. Aqui TN.H esboçou uma encenação sobre o modo como ele conduziria este tipo de 

ocorrência. 

Ainda com relação a este relato, é preciso destacar que os técnicos em necropsia 

desempenham a tarefa em questão no período noturno, em virtude da ausência da recepcionista 

neste horário, pois compete a elas a realização do atendimento aos motoristas das funerárias e 

o aos usuários do serviço (familiares) para transmitir as orientações necessárias. No período 

diurno, a secretária realiza os procedimentos burocráticos e entregam um documento aos 

técnicos em necropsia para que eles possam receber o cadáver. 

 

4.2.2. Conflitos do fazer-profissional 

 

Em diversos momentos da pesquisa de campo, os técnicos em necropsia trouxeram em 

seus relatos os conflitos de suas vivências laborais entre as tarefas prescritas e o trabalho 
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realizado (Clot, 2007; Machado, 2005). A maior parte destes conflitos se dava com relação à 

adesão dos técnicos em necropsia às tarefas que, deveriam ser destinadas aos servidores que 

ocupam outros cargos, mas são destinadas a eles. Tal conjuntura traz em seu bojo, portanto, um 

sentimento frequente entre eles de atividade contrariada, que faz parte do real da atividade (Clot, 

2007, 2010b) destes técnicos em necropsia. Muitas vezes eles são convocados a desempenhar 

tarefas que não pertenceriam às suas atribuições, ou necessitam fazer algo no lugar daquilo que 

se deveriam fazer. 

Nesta seção, trataremos de temas como o fazer profissional desviante, presente em 

atribuições realizadas no plantão noturno, que envolve a lida com documentações, o 

atendimento aos usuários do serviço e aos motoristas das funerárias, dentre outras. Eles 

destacaram também que, durante o expediente diurno, cumprem atribuições que seriam de 

responsabilidade dos médicos patologistas. Pontuaram ainda sobre o sentimento de falta de 

reconhecimento por parte da instituição e teceram comparações entre diferentes aspectos da 

configuração do gênero profissional (Clot, 2007, 2010b, 2014a) do técnico em necropsia em 

instituições distintas, conforme relato abaixo. 

 

TN.05 – [...] incomoda um pouco, é essa questão de receber e liberar corpo, pegar em 

corpo. Não sei se é porque eu venho do IML e eu fiquei mal-acostumado lá. Né? Lá eu 

não lavava nada, nem pegava em nada, só abria e fechava [o cadáver]. Tirar o cadáver 

da mesa, pra botar o cadáver, pra tirar, botar e pra liberar e pra receber, era tudo com o 

maqueiro. E pra limpar a mesa era tudo com o pessoal da limpeza. Cada um com seu 

ofício. Né? O meu ofício é a necropsia. Então abro, examino tudo com o médico e 

fecho [...]. Aqui tenho que ir lá na recepção receber. Isso no plantão noturno. Né? Que 

é por isso que a gente dorme, que é pra receber os corpos. Não é serviço de necropsia. 

Qual é a necropsia aí, receber um corpo? Não tem. Né? 
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Em seu relato, TN.05 afirmou que, antes de assumir o cargo público do SVO, trabalhou 

por contrato temporário em um IML de outro Estado. Inclusive apresentamos aqui relatos em 

que ele afirmou pretender prestar concurso público para técnico em necropsia do IML, pois tem 

o interesse de voltar a trabalhar na referida instituição. Como ele teve a experiência de trabalhar 

no cargo de técnico em necropsia em duas instituições diferentes, ele teceu comparações entre 

as formas como o gênero profissional (Clot, 2007, 2010b, 2014a) tem se constituído em cada 

uma delas, como seriam tais modos de funcionamento. 

Ao dizer que “o meu ofício é a necropsia”, TN.05 convoca a sua identidade profissional 

para reivindicar o lugar que deve ocupar na instituição. Ele comparou o trabalho que realizava 

no IML com o atual, frisando que na instituição anterior requeriam que ele de fato realizasse 

“apenas” o trabalho de técnico em necropsia. Afirmou ainda que essa experiência teria lhe 

deixado “mal-acostumado”. 

É importante lembrar que na descrição de cargo do técnico em necropsia de fato constam 

as tarefas de: “guardar os corpos em câmara frigorífica [...]”, “colocar e retirar os corpos nas 

mesas de autópsia” e “realizar a limpeza das salas de necropsia [...]”. Apesar de a limpeza das 

salas de necropsia também constar na descrição de cargo dos técnicos em necropsia, a exclusão 

desta tarefa das suas obrigações teria entrado na pauta de reivindicações destes trabalhadores 

junto à direção da instituição por diversas vezes. 

Os técnicos em necropsia afirmaram que a instituição conta com os auxiliares de 

serviços gerais, os quais, de acordo com eles, recebem adicional de insalubridade. Portanto, não 

competiria aos técnicos em necropsia a realização desta tarefa. Após reivindicações, eles 

conseguiram resolver essa questão. A limpeza da sala de necropsia passou então a ser realizada 

pelos auxiliares de serviços gerais. Contudo, em situações específicas, como a ausências dos 
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auxiliares de serviços gerais, eles são novamente convocados a realizar a limpeza do referido 

ambiente, o que acaba promovendo novos conflitos. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – Bom, TN.H disse: A partir de 5h [da tarde], fica só o necrotomista. Então o 

necrotomista assume. Ele é o diretor, é o assistente social, é o atendente, é o... 

P – Aí TN.M disse: Recepção. 

P – TN.H disse: É o recepcionista. Ele é tudo [...]. 

P – Em outro momento, TN.M disse: Porque a obrigação de entregar o documento não 

é nossa não. É da secretaria. 

P – TN.H disse: É da secretaria. 

P – Depois TN.M: Só que aí, por... Enfim, a gente/ uma mão lava a outra. A gente faz 

esse favor. 

P – Em outro momento, TN.M disse: [...] O atendimento noturno não é/ não seria nossa 

obrigação. E eu acho que provavelmente em outros lugares não é... não é feito por 

necrotomista. Não é nossa atribuição, vamos dizer assim. 

P – A questão é: Vocês disseram que o atendimento aos familiares não deveria ser 

obrigação de vocês. Para um necrotomista ser considerado um bom profissional ele deve 

assumir tais conhecimentos? 

[...] 

TN.H – Pra provar que é o bom necrotomista, como a pergunta foi essa, é... é na sala, 

auxiliando o médico. Esses outros intervalos não vão provar... Então... Fazer... Pode 

ser uma boa pessoa. Provar como uma boa pessoa, um bom funcionário, mas um bom 

necrotomista, eu provo na sala auxiliando o médico. 

TN.M – Isso, porque nossa função é... é ser técnico em necropsia, não técnico em 

atendimento. 
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Foi apresentada à dupla uma sequência de relatos onde eles expuseram as inúmeras 

tarefas que lhes são atribuídas no plantão noturno, onde eles permanecem no posto de trabalho 

contando apenas com a companhia de um vigilante. Além de receber os cadáveres, eles lidam 

com documentos, ficam à frente da instituição, atendem ao público, entrevistam os familiares 

fazendo uma breve avaliação de cada caso para, por exemplo, saber se o cadáver deve 

permanecer no SVO ou ser encaminhado a outra instituição. 

Por isso, dizem que à noite o técnico em necropsia “[...] é o diretor, é o assistente social, 

é o atendente, [...] é o recepcionista [...]”. Após apresentá-los os referidos diálogos, nós os 

questionamos se, para ser considerado um bom técnico em necropsia, seria necessário assumir 

tais conhecimentos. Então TN.H foi enfático ao responder que “pra provar que é um bom 

necrotomista [...] é na sala, auxiliando o médico”. Nesse momento ele convocou a sua 

identidade profissional para dizer qual é a sua real função na instituição. 

É interessante notar como TN.H fez a distinção entre ser “um bom necrotomista” e ser 

um “bom funcionário” [servidor] ou uma “boa pessoa”. Com isso, ele denunciou mais uma vez 

que o trabalho que eles realizam na instituição está para além do que deveria ser exigido. Na 

concepção de TN.H, ao realizar essas tarefas, ele estaria demonstrando ser um “bom 

funcionário” ou uma “boa pessoa”. A primeira expressão transmite a ideia de ser pessoa que 

estaria disposta contribuir com as necessidades da instituição. A segunda, dá a entender que 

seria uma pessoa generosa, também disposta a ajudar. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 03] 

TN.M – Assim, é muito chato. Né? Se você não tem reconhecimento, por que que eu 

vou fazer pela direção que não tá nem aí? Se eu faço a minha função, faço a função 

dos outros e não sou reconhecida. Por que que eu vou me esforçar? Não vou. Entendeu? 

É complicado. 
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P – Mas acabam se esforçando muitas vezes. Não é? 

TN.M – Pela família. Porque a gente no final das contas a gente tem dó da família, 

não é do povo daqui não. Que o povo daqui não merece. Mas o povo que tá chegando 

num momento difícil não tem nada a ver com a nossa briga. Entendeu? É, dá... dá muita 

pena. Assim, a gente vê que é uma parte importante porque a gente se coloca no lugar 

da família e é muito triste. Não é um momento muito doloroso? Infelizmente eles 

passam por isso e a gente tenta amenizar o sofrimento desse povo. Não é nossa função, 

não. Mas a gente reconhece que essa é uma função importante. 

 

Em um dos momentos do relato de TN.M, ela abordou as dificuldades de relação 

existentes entre os técnicos em necropsia e os membros da direção, onde estes, de acordo com 

ela, não reconhecem o trabalho da equipe. Quando ela foi questionada sobre o esforço que eles 

demonstraram dedicar ao trabalho, enfatizou que fazem pelos familiares que chegam ao SVO 

em um momento de dor, não para ajudar os membros da direção da instituição. O cuidado que 

os técnicos em necropsia têm para com os(as) usuários(as) do SVO foi um dos pontos 

recorrentes na pesquisa. O trabalho deles nas mais variadas ocasiões tem os familiares como 

balizadores. 

Eles avaliam a importância do trabalho que realizam pelo bem que podem promover aos 

familiares com o esclarecimento da causa da morte. Nos relatos eles afirmaram ainda que, é 

pensando nos familiares, que eles procuram tomar todo o cuidado para manter a imagem do 

cadáver, sobretudo a imagem facial. Há também situações em que os familiares não dispõem 

de recursos para contratar os serviços funerários, pedindo então para que eles organizem o 

cadáver no caixão e eles o fazem. Observamos que são inúmeras as ocasiões em que os técnicos 

em necropsia demonstram se esforçar para desempenhar funções que não fazem parte do seu 

ofício para ajudar os familiares que chegam ao SVO. 
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No relato acima, TN.M retomou as tarefas prescritas (Clot, 2007) para dizer que o 

atendimento ao público não é sua função. No entanto, fez a ressalva de que esta tarefa também 

é importante para eles, da qual se apropriaram. Assim, de modo geral, os técnicos em necropsia 

colocaram o atendimento aos(às) usuários(as) do SVO sobre duas perspectivas opostas: 

Em primeiro lugar, o referido atendimento é classificado por eles como um desvio de 

função e que, portanto, os técnicos em necropsia não deveriam ser obrigados a realizá-lo. Eles 

colocam, em vários momentos da pesquisa, o incômodo que sentem ao realizar uma tarefa que 

não seria pertencente à sua função, incluindo neste caso o atendimento aos familiares. 

Por outro lado, eles colocaram que este atendimento noturno é o momento que eles 

“saem do automático” e muitas vezes se sensibilizam com a dor dos(as) usuários(as) do serviço. 

O referido atendimento faria com que eles estivessem mais expostos às situações imprevistas, 

demandando a busca por estratégias para amenizar o sofrimento dessas pessoas. O desempenho 

desta tarefa vai de encontro à norma da categoria que prescreve o distanciamento e a 

impessoalidade com relação à história do cadáver no dia a dia de trabalho. É necessário 

considerar também que, de acordo com eles, esta seria uma ocasião em que receberiam, por 

parte dos(as) usuários(as) do serviço, relatos de reconhecimento da importância do seu trabalho. 

Tendo em vista que a falta de reconhecimento por parte da direção e do Estado foram 

recorrentes nos relatos da maioria dos técnicos em necropsia, o atendimento aos(às) 

usuários(as) do SVO se constituiria em contexto em que teriam o seu trabalho reconhecido. Em 

outros momentos os técnicos em necropsia apontavam que tinham o seu trabalho reconhecido 

pelos médicos patologistas, conforme relato abaixo. 
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[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

TN.M – [...] Às vezes, assim, tem muitas besteirinhas que podem influenciar. É, tem 

médico que escreve na sala. Aí [nome do médico patologista] escreve na sala e demora. 

Ele termina o exame e passa lá uns 5 a 10min escrevendo lá. Enquanto outros, não. A 

gente não precisa ficar esperando pelo médico. Né? Tem outros que já vão ali, no que 

a gente já tá fazendo o exame, ele vai só anotando. Aí tem outros médicos que não são 

assim. Tem outros médicos que já vão, [nome da médica patologista]. Né? Que já chega 

no corpo e ela mesma faz, ela bota a mão na massa, ela é como se fosse a nossa função 

de técnico ela faz. Entendeu? Aí a gente só auxilia o médico. Na verdade, a função 

dela era pra fazer isso. Todos eram pra fazer igual a ela, mas não fazem. Então a gente 

faz. 

TN.H – Então, é como eu disse, e... 

TN.M – É porque a gente se adapta de acordo com o médico. 

[...] 

P – Mas interessante que, pelo fato de a maioria dos médicos patologistas não colocar 

“a mão na massa”, como você disse, acaba dando a impressão de que essa não é uma 

atividade deles. 

TN.M – É. 

P – Apesar de ser. 

TN.M – É, exatamente. Porque [nome de membro da direção], pelo menos segundo ela/ 

eu já vi ela reclamando várias vezes com alguns médicos, que quer porque quer que eles 

coloquem a luva e façam o exame. Até porque alguma coisa pode influenciar. Às vezes 

textura dos órgãos vai mudar. Entendeu? E aí, isso pode influenciar. Ele confia no que 

a gente diz. Só isso. Se fosse ele, talvez ele tivesse um diagnóstico diferente. Ele vai 

porque ele observa o que a gente vai fazendo. Mas o ideal era que ele estivesse fazendo 

pra/ apalpando... Ver, por exemplo, próstata. A gente que apalpa. Abre a bexiga e a 

gente que apalpa. Ele não tá vendo. Ele não tá sabendo. Ele tá confiando no que a gente 

tá dizendo. [...]. Ele tá confiando na gente, no que a gente tá dizendo. Que, na verdade, 

era pra ele tá tendo a certeza do que tá fazendo, né, do que tá escrevendo. 
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Em seu relato, TN.M afirmou que não é preciso esperar o médico patologista, pois na 

maioria das vezes os técnicos em necropsia vão fazendo o exame e o médico patologista “vai 

só anotando”. Cabe dizer que, no decorrer da etapa de observação do exame de necropsia, foi 

possível verificar a situação levantada por TN.M. Na referida ocasião, toda manipulação do 

cadáver foi realizada pelos técnicos em necropsia. O médico patologista daquele plantão entrou 

na sala sem utilizar alguns dos equipamentos de proteção individual, inclusive estava sem as 

luvas cirúrgicas. Ele ficava ao lado dos técnicos em necropsia, dava as orientações para a 

manipulação do cadáver e realizava as suas anotações. 

Retomando o conteúdo da descrição de cargo do técnico em necropsia, alguns dos 

pontos dizem respeito ao modo como ele deve auxiliar o médico patologista durante a realização 

do exame de necropsia. A prescrição define a atuação do técnico em necropsia de modo 

coadjuvante na cena do referido procedimento, onde ele deve: “abrir e eviscerar o corpo, abrir 

a calota craniana, seccionar o gradil costal, pesar alguns órgãos, fornecer material cirúrgico ao 

patologista”, “Colaborar na colheita de amostras [...]”. Portanto, a descrição de cargo atribui ao 

técnico em necropsia tarefas relacionadas à abertura do cadáver e orienta que ele esteja 

oferecendo suporte ao médico patologista, contribuindo para a realização do exame. 

O modo como o trabalho dos técnicos em necropsia do SVO tem se constituído faz com 

que eles não apenas assumam tarefas que formalmente deveriam ser de responsabilidade do 

médico patologista, mas a entendam como pertencentes à sua própria função, eles a consideram 

como parte integrante do seu repertório profissional. O fato de apenas uma das médicas 

patologistas realizar de fato o exame de necropsia “colocando a mão na massa”, faz com que 

TN.M diga, de início, que a médica em questão estaria se apropriando de uma tarefa que 

pertence aos técnicos em necropsia. 
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Em sua fala inicial, TN.M chegou dizer que seria como se a médica é que estivesse 

cometendo um “desvio de função” ao deixá-los “apenas” como auxiliares durante o exame. 

Contudo, logo em seguida ela se dá conta de que, na verdade, a tarefa pertence aos médicos 

patologistas, mas como a maioria não faz, acaba se naturalizando como obrigação pertencente 

aos técnicos em necropsia. Uma vez que eles fazem algo que não deveriam fazer, tal situação 

enfrentada pelos técnicos em necropsia compõe também o real da atividade. 

 

4.2.3. Atravessamentos do real da atividade 

 

 Esta seção é dedicada a atravessamentos do real da atividade (Clot, 2007, 2010b), 

presentes na rotina dos técnicos em necropsia de diversas formas. Podemos citar os 

impedimentos promovidos pelos riscos ocupacionais e a busca por modos alternativos de 

desenvolver o trabalho, muitas vezes em virtude da falta dos recursos necessários. O que se faz 

no lugar daquilo que deveria ser feito. 

Com relação àquilo que se deveria fazer, mas não se faz, podemos citar a irregularidade 

na utilização dos EPI’s, que ocorre por decisão dos próprios técnicos em necropsia, tendo em 

vista que os equipamentos são disponibilizados pela instituição. Quanto àquilo que não se 

deveria fazer, mas é feito, há as situações em que os técnicos em necropsia realizam esforço 

físico além do que deveria ser feito, colocando em risco a própria segurança, na tentativa de 

agilizar o serviço e por não esperar a ajuda do colega. Há também exemplo daquilo que se 

gostaria de fazer no lugar do que se tem que fazer, como no caso da imposição de métodos de 

trabalho antigos, em detrimento de procedimentos mais atuais e que foram sugeridos pelos 

técnicos em necropsia. 
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TN.12 – [...] Nosso equipamento tá tudo é... é... sucateado aí. Quebra, não conserta. A 

gente tinha um carrinho aí que é um... um carro pantográfico que ele é... é hidráulico. 

Já bota na altura das gavetas já. Né? Tá quebrado já faz, ó [estala os dedos como sinal 

de que faz muito tempo]. Não conserta. A gente tem que fazer isso tudo manual agora 

[...]. 

 

Em seu relato, TN.12 queixou-se do sucateamento dos instrumentos de trabalho, citando 

o exemplo do carro pantográfico. Este instrumento auxilia na elevação do cadáver para 

acomodá-lo na gaveta da geladeira cadavérica e, quando este equipamento está com defeito, o 

técnico em necropsia realiza a tarefa manualmente. Outros técnicos em necropsia também 

pontuaram a falta que faz este instrumento, pois o esforço que eles realizam para executar o 

procedimento manualmente contribui para o surgimento de adoecimento físico, como 

problemas na coluna vertebral. Durante o plantão noturno a ausência do equipamento é ainda 

mais grave, pois, normalmente durante este turno o técnico em necropsia fica sozinho, e 

eventualmente chegam alguns cadáveres com sobrepeso. 

 

TN.01 – [...] do ponto de vista da biossegurança... Existem riscos químicos, porque a 

gente trabalha com soluções de formol, xilol, formalina. Existem riscos mecânicos, 

porque nós trabalhamos com bisturi, com tesoura, com objetos pérfuro-cortante, com 

agulha. Risco ergonômico também porque nem todos os utensílios e equipamentos 

do... do necrotério, eles são adaptados à altura que todos têm. É... alguns 

equipamentos eles se danificam e, em certo prazo, muitas vezes não dá tempo 

consertar ou amenizar uma roda de uma maca que quebrou ou de um parafuso que saiu 

ou de uma encanação que fica vazando um pouco de água. Então, está no geral o risco. 

Né? O risco biológico por causa das doenças infectocontagiosas. E cadáveres que a 

gente faz que têm microrganismos que ainda permanecem ali no cadáver mesmo após o 

óbito [...]. 
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O TN.01 teceu uma descrição dos diversos riscos presentes no seu ambiente de trabalho. 

De modo geral, faz parte o ofício do técnico em necropsia estar em contato com os riscos 

relatados por ele. Contudo, os riscos ergonômicos, impostos aos trabalhadores devido à falta de 

condições adequadas do materiais e equipamentos, poderiam ter a sua intensidade amenizada 

caso a instituição agisse mais ativamente na manutenção e troca dos materiais/ instrumentos 

inadequados ou com defeito. 

A falta de alguns instrumentos e a demora na manutenção de determinados 

equipamentos faz com que os técnicos em necropsia se defrontem com impedimentos ao 

trabalho bem-feito que configuram o real da atividade, e busquem meios de superar estes 

obstáculos. Veremos na seção sobre as contribuições estilísticas algumas das estratégias que os 

técnicos em necropsia desenvolveram para contornar tais dificuldades. 

 

TN.05 – [...] às vezes falta água. Por exemplo, a gente tá na sala, falta água. E aí? Todo 

mundo sujo, os cadáveres tudo sujo, as ferramentas tudo suja [sic]. Aí é complicado. 

Né? Porque é um serviço que a água é imprescindível pra o serviço andar. 

P. – E acontece com que frequência a falta de água? 

TN.05 – Olha, não... não é raro, não. Mas também não é tão frequente. Mas sempre, vez 

ou outra, tá faltando. 

P. – E o quê que faz quando falta água? 

TN.05 – Bem, aqui a gente acionava o vigia pra ligar uma bomba lá atrás pra puxar a 

água. 

P. – Dava um jeito. 

TN.05 – É. Aí parece que o vigia não tá mais fazendo isso porque ele alega que não é o 

ofício dele. Realmente. 

P. – E agora quando falta, faz o quê? 
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TN.05 – Aí agora eu acho que vai é um da gente. E parece que não vai mais nada porque 

não tá funcionando mais, não adianta mais ligar a bomba. 

P. – Já aconteceu de faltar água e, de repente, a bomba não ser ligada? 

TN.05 – Já. Aí espera voltar, para tudo. 

P. – E o cadáver é colocado na geladeira novamente, é assim? 

TN.05 – É/ não. Fica na sala os que estão em andamento. Os que não foram abertos, 

voltam pra geladeira [...]. 

 

Em um breve trecho da entrevista, TN.05 apresentou uma situação que nos mostra 

novamente a situação do desvio de função, os conflitos existentes entre a tarefa prescrita e o 

trabalho realizado. No relato acima é possível notar aquilo que se faz sem querer fazer, como 

nos momentos em que a falta de água fazia com que os técnicos em necropsia precisassem ligar 

a bomba d’água. Há também o que não pôde ser feito ou o que queria ter feito, como nas 

situações em que a instituição fica completamente sem água para as suas atividades e os exames 

de necropsia são interrompidos. Temos ainda o que se faz no lugar do que se deveria fazer, 

como nas ocasiões em que, por algum motivo, eles precisam retornar os cadáveres para as 

geladeiras cadavéricas sem a realização do exame de necropsia. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – [...] TN.M disse: [...] Depois que você conferir, ver [sic] tudo, vai fazer a questão 

da vestimenta, né? Colocar os EPI’s, que seria [sic]: o gorro, a máscara... No nosso 

caso tem aquelas máscaras de vapor14. Algumas pessoas usam, outras não. 

P – Questões: Qual a proporção de necrotomistas que usam e que não usam? E por que 

que alguns não usam? Alguém já se acidentou/adoeceu por ter deixado de usar qualquer 

dos EPI’s, independentemente de ser a máscara? 

                       
14 Trata-se de máscara respiratória com alto poder de proteção contra agentes biológicos. 
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TN.H – Já acidentou por um... um... um fato inusitado. 

[...] 

TN.M – Não por falta de EPI. 

TN.H – A gente... 

TN.M – Porém, tem certas pessoas que não usam as máscaras. 

TN.H – Eu não uso aquela máscara, não. É difícil. A não ser que seja um caso 

extremo, já certo, que é uma meningite, uma coisa... 

TN.M – Mas por que você não usa? Agora eu fiquei curiosa também. 

TN.H – Ela/ aquilo ali, é... o entendimento da conversação é difícil. Eu fico sentindo... 

Eu tenho esse negócio de... de respiração. 

[...] 

TN.H – Eu fico sentindo sufocado com aquela máscara quando eu boto. Essas coisas... 

TN.M – Eu também quando comecei usar tive uma certa dificuldade... 

TN.H – Eu tenho... eu tenho dificuldade respiratória. 

TN.M – Porque aquele negócio pesava tanto na minha cabeça que me dava dor de 

cabeça. Eu acho que eu apertava demais, mas eu tinha o costume. 

[...] 

TN.M – [...] É, tem outras coisas também. EPI, por exemplo/ com relação/ a gente tem 

umas luvas de aço. A gente/ nem toda necropsia a gente usa aquela luva de aço. Mas 

se a gente souber que/ tiver certeza que é HIV, a gente usa a luva de aço. Entendeu? 

TN.H – É! 

TN.M – Tem coisas que a gente poderia usar pra dar uma segurança a mais, só que a 

gente não usa porque perde a sensibilidade. É um negócio horrível de trabalhar, você 

perde a sensibilidade. Mas eu uso quando tenho certeza que é HIV. Por exemplo, semana 

passada teve 3 [três] HIV. Aí a gente se previne um pouco mais. 

TN.H – O menino falou pra mim: “[TN.H faz simulação da fala com máscara]”. E eu: 

“Tá certo! [TN.H faz simulação de resposta]”. Aí quando terminou a necropsia, ele 

disse: “Rapaz, eu pedi pra tu pegar a gaze. Tu disse que ia pegar e nem pegastes”. Eu 
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disse: “Tudo pedistes, foi?” [risos]. Aí depois que eu descobri que ele tinha pedido pra 

mim pegar [sic] a gaze. 

TN.M – Que era a gaze que ele tava pedindo. Né? 

TN.H – Ai, meu Deus! Tava pedindo, aí eu descobri... 

TN.M – Ah! Foi isso. Por isso hoje eu pedi a tesoura e você não me deu. Olha aí, 

olha aí as coisas... 

TN.H – Foi, era também... Eu concordo às vezes porque/ pra evitar. Porque às vezes a 

pessoa tá lá e pensa que a gente tá insistindo num assunto lá e tá desviando aqui do 

trabalho. E eu prefiro concordar pra evitar o bate-papo [risos]. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

TN.H – Então... Então, vamos dizer, se tiver que fazer 16 [dezesseis] necropsias. Eu 

faço as 16 [dezesseis], como hoje, eu não tinha nem tomado nem café e elas me 

mandaram parar duas vezes pra tomar café. “Não, só quando terminar”. Eu fiquei 

até o fim. Mas se eu tivesse com aquela outra máscara [de vapor], eu tinha na 

segunda necropsia saído. Eu: “Não, eu vou sair agora”. 

 

 É importante destacar que os técnicos em necropsia adotam posturas que ampliam os 

riscos ocupacionais presentes do ambiente de trabalho, na tentativa de dar celeridade ao 

andamento do serviço. Assim, algo que para eles é considerado fundamental para o bom 

exercício da função, pode contribuir para acentuar os riscos ocupacionais. Um dos exemplos 

disso é quando eles realizam os exames de necropsias sem a utilização de todos os EPI’s 

disponíveis e necessários. Para tentar justificar esta situação, eles argumentaram que alguns 

equipamentos de proteção individual impõem algumas limitações, como a perda da 

sensibilidade dos movimentos ao usar as luvas de aço ou a falta de ar com o uso da máscara de 

vapor. Além disso, afirmaram que alguns desses equipamentos contribuiriam para o atraso no 

andamento do trabalho. 
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Devemos lembrar que o uso dos EPI’s faz parte do conjunto de atividades que os 

técnicos em necropsia devem realizar, no contexto dos exames de necropsia. Nesse sentido, 

quando TN.H troca o uso da máscara de vapor pelo uso das máscaras descartáveis ou quando 

TN.M deixa de usar as luvas de aço para usar as luvas cirúrgicas, ambos fizeram algo no lugar 

daquilo que se deveria fazer, pelo menos em termos do prescrito. 

O uso incompleto dos EPI’s também foi objeto de discussão na pesquisa desenvolvida 

por Silva (2014). O autor sugere em sua análise que os técnicos em necropsia minimizavam os 

riscos aos quais estavam expostos no ambiente de trabalho, mesmo tendo consciência da 

existência dos mesmos. Na nossa análise, também entendemos que estes trabalhadores em 

alguma medida minimizam os riscos. Sobretudo pelo fato de eles balizarem o uso de alguns 

EPI’s a partir da suspeita ou da certeza de que um cadáver específico porta determinada 

contaminação. 

Contudo, diante da realidade de pesquisa que vivenciamos, entendemos que a 

minimização dos riscos ocupacionais seria um dos aspectos que estariam envolvidos na decisão 

pela não utilização de alguns dos equipamentos. Afinal, os técnicos em necropsia evitam o uso 

de diferentes EPI’s, a depender da forma como estes interferem na percepção sensorial de cada 

um. Os relatos apresentados acima evidenciam como a máscara de vapor incomoda a respiração 

de TN.H e como as luvas de aço diminuem a sensibilidade tátil de TN.M. Além disso, há outros 

fatores que teriam relação com a perda da sensibilidade como, por exemplo, o alongamento do 

tempo de realização dos exames de necropsias. 

O uso da máscara de vapor interfere na comunicação durante a realização dos exames 

de necropsia, pois a voz fica abafada com o uso deste EPI. Como já aludimos aqui, a sala de 

necropsia apresenta diversos riscos aos trabalhadores, os quais precisam estar extremamente 

atentos aos procedimentos que estão realizando. Assim, TN.H afirmou que, pelo fato de 
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qualquer desvio de atenção aumentar as chances de um acidente de trabalho, ele prefere 

concordar com os colegas que tentam falar com ele durante a realização dos exames de 

necropsia, mesmo que não entenda o que a pessoa lhe falou. 

O diálogo permitiu que a dupla também pudesse perceber estes ruídos de comunicação 

que surgem durante os exames de necropsia e os motivos pelos quais eles acontecem. A TN.M 

expressa em tom de surpresa: “Por isso hoje eu pedi a tesoura e você não me deu [...]”. TN.H 

justifica-se dizendo que se ele prestasse atenção às conversas na sala do ambiente ou se 

mantivesse diálogos com os colegas durante a realização dos exames de necropsia, isso faria 

com que ele se “desviasse” do trabalho. Isso poderia aumentar a chance de ele perder a 

concentração naquilo que estava fazendo, podendo provocar um acidente, inclusive. 

Pelo que pudemos perceber do diálogo, os técnicos em necropsia não costumam 

conversar sobre estes problemas de comunicação que surgem durante a realização dos exames 

de necropsia. Vale ressaltar que a dupla em questão costuma ter um bom relacionamento no 

ambiente de trabalho e, mesmo assim, não haviam conversado antes sobre o assunto. Nem TN.H 

procurou TN.M para dizer que não havia entendido o que ela falara na sala de necropsia. Nem 

TN.M procurou TN.H para perguntar o porquê de ele ter concordado em pegar a tesoura para 

ela, mas não ter cumprido com a palavra. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – [...] TN.M disse: Não. Na hora de colocar o corpo dentro do caixão sempre tem que 

ter alguém. Né? 

P – Depois: Algumas pessoas fazem sozinhas quando o corpo consegue aí... 

P – Aí TN.H disse: Geralmente tem um lençol por baixo, que a gente bota. É... às vezes 

algum necrotomista acha dificultoso fazer isso. Mas pode pegar aqui perto do pescoço, 

no lençol aqui. Perto do... 
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P – Aí TN.M disse: Dos pés. 

P – Aí TN.H: E puxar assim [...]. 

P – TN.M depois disse: Ele já cai na posição. 

P – Disse TN.H: Então sendo alto, tem mais facilidade de fazer. 

P – Disse TN.M: [...] Tipo um idoso caquético. Aí a gente consegue fazer isso sozinho. 

P – Aí eu pergunto: Há situações em que o colega se recusa a ajudar a colocar o cadáver 

no caixão? 

TN.H – Não. 

TN.M – Não. 

TN.H – Vamos dizer, hoje como teve dois... dois necrotomistas, eu e ela. Aí ela está 

auxiliando o médico aqui e eu fechei um corpo, banhei e... e botei sozinho no caixão. 

Às vezes o médico me chamou atenção já: “Depois você vai ficar com problema na 

coluna e tudo”. É um esforço acima do normal porque nem compara duas pessoas com 

uma só. Então, eu poderia esperar ela terminar. Mas se eu vi que... que tem possibilidade 

de eu fazer só, eu faço. Só que, é... nesse/ não sei se é um lado positivo ou negativo, já 

que a doutora uma vez me chamou atenção. Aí eu disse: “Mas por que, doutora? Eu não 

tô adiantando?”. Ela: “Daqui a pouco você tá com problema de coluna” [...]. 

[...] 

TN.H – [...] às vezes o camarada é sanguíneo e às vezes é fleumático. Não é pra ser nem 

sanguíneo nem fleumático. Que o sanguíneo é aquele camarada que é totalmente 

destemperado, que afoba e faz logo. E o fleumático é como o cara diz assim: “Tá 

pegando fogo aqui no quarto”. Ele diz: “Dá tempo chamar o bombeiro?”. E o fogo já 

quase tocando fogo nele e ele: “Não tem extintor, não?”. Quer dizer, tem que agir e ele 

tá lá... E tem o sanguíneo que tá apressado demais. Tem que ser moderado. Então, nesse 

caso eu... eu... eu assumo que eu estou errado, que tem que esperar mesmo. Embora 

que demore mais um pouco, mas esperar vir o outro funcionário porque pode sair 

um serviço mais bem feito e evita um problema depois. 
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No diálogo levado para o encontro de autoconfrontação, é possível perceber que a 

prática de colocar o cadáver sozinho no caixão já foi realizada por ambos. Ao comentar que o 

porte físico alto facilitaria a prática, TN.H estava referindo à própria estatura. Já TN.M, pontuou 

que quando se trata de um “idoso caquético” fica mais fácil de fazer. Esta prática também 

compõe o real da atividade, na medida em que eles fazem algo que não se pode fazer (Clot, 

2007, 2010b). 

É importante notar que, quando questionamos se algum colega se nega a auxiliar na 

realização desta tarefa, eles foram enfáticos ao dizer que não. Portanto, de acordo com eles, 

quando necessitam de ajuda para transportar os cadáveres, ninguém se nega a fazê-lo, apesar 

dos conflitos e das cisões existentes entre os técnicos em necropsia, onde há pessoas que não 

se falam. Cabe relembrar aqui que TN.H é uma das pessoas que transita facilmente entre todos 

os grupos dos técnicos em necropsia. Ele afirmou não ter inimizade com nenhum dos colegas 

e que busca exercer um papel de mediador entre aqueles que não se falam. 

A partir do processo de autoconfrontação, TN.H fez uma avaliação sobre o seu próprio 

modo de agir. Ele lembrou que os médicos patologistas já o advertiram quanto ao risco da 

prática de colocar o cadáver no caixão sem o auxílio de um colega, que esse é um esforço 

desnecessário. Durante o diálogo, ele se classifica como uma pessoa “sanguínea”, face às 

atitudes precipitadas que costuma tomar. 

Então, TN.H comentou que estava errado em agir de forma imediatista, desconsiderando 

o cuidado com a própria segurança e saúde. Na sequência, ele tocou em um ponto que tem 

surgido como pano-de-fundo em vários outros relatos relacionados aos processos que 

estruturam a atividade, que é o ar de urgência que está presente em diversas circunstâncias que 

envolvem o trabalho deles. A referida situação fica clara quando TN.H falou que é preciso 

esperar o auxílio do colega “embora que demore mais um pouco [...]”. Portanto, a busca por 



174 

 

 

 

adiantar o andamento do trabalho estaria contribuindo para que os técnicos em necropsia se 

expusessem de modo mais intenso aos riscos ocupacionais. 

 

TN.01 – [...] As pessoas na gestão elas envelhecem e elas não conseguem acompanhar 

as mudanças, as mudanças de rotina, as mudanças de conhecimento. E às vezes querem 

impor coisas antiquadas, coisas que não têm produtividade, coisas que não têm o 

mesmo resultado que tem quando a gente trabalha da maneira que a gente compreende, 

que a gente acha que é melhor. Então isso/ essas situações que costumam gerar 

desconforto. 

 

A tônica do relato acima é o conflito de ideias, atravessado pela questão geracional e 

pelo lugar de poder. Relação que nos convoca a pensar sobre os tensionamentos promovidos 

pela rigidez das práticas instituídas face ao desejo de mudança, à abertura ao novo, na relação 

de conflito entre o instituído e o instituinte, conforme aponta (Lourau, 2004). 

De acordo com TN.01, os membros da direção estariam desatualizados com relação às 

práticas disponíveis para os exames de necropsia. Ele considerou que isso tem relação com o 

fator idade e com o lugar de poder que essas pessoas exercem na “gestão”. Essa combinação 

culminaria para estabelecer os entraves à adoção de práticas supostamente mais modernas e 

eficazes na instituição. 

As práticas atuais que TN.01 desejaria ver sendo implantadas no SVO se situam como 

aquilo que os técnicos em necropsia sonham poder fazer e, portanto, também fazem parte do 

real da atividade. Inclusive, o seu relato aponta que a imposição desse modo de trabalhar, que 

classifica como antiquado, gera conflito entre o que ele deseja fazer, o que ele pode fazer e o 

que lhe impõem a fazer. Tudo isso, de acordo com ele, promoveria um desconforto. 
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4.2.4. Gestos do métier e contribuições do estilo da atividade 

 

 A presente seção é dedicada aos gestos do métier e às estilizações da atividade. 

Apresentaremos relatos onde os técnicos em necropsia abordam algumas estratégias 

desenvolvidas por eles no cotidiano de trabalho. Uma delas é a tentativa de entender o estado 

emocional dos(as) usuários(as) do serviço, que exerce influência no tipo de abordagem que ele 

utiliza durante o atendimento. Houve também diálogos relacionados ao nível de atenção que o 

trabalhador deve ter sobre as ações dos próprios colegas durante os procedimentos dos exames 

de necropsia, que pode contribuir para promover a proteção da integridade física do trabalhador. 

Com relação aos gestos de métier, podemos destacar a importância de o trabalhador 

dominar a secção dos órgãos para garantir as condições necessárias para a realização do 

diagnóstico. Por fim, apresentamos um conjunto de diálogos que trata das variações de secção 

da calota craniana e os atravessamentos que envolveram o relato de um acidente de trabalho. 

 

TN.10 – [...] às vezes você chega e diz: “Boa noite!”. A família olha pra gente e diz 

assim: “Boa noite por quê? Eu acabei de perder um familiar”. Aí tem outros que você 

chega e diz: “Olá!”. Aí responde: “Pô, o rapaz é muito é mal-educado, não dá nem boa 

noite”. Então, quer dizer, cada forma de atender o familiar, você também é... é 

diferente [...]. 

P – E há alguma forma que você encontra de saber o termômetro dessa relação aí entre 

um “boa noite” ou um “olá”? 

TN.10 – Existe! A gente já pegou assim o... o perfil da... do... Devido à questão familiar, 

a gente já tem aquele feeling, a gente já observa, já tem aquele... A gente já chega e já 

vê como é que tá o clima. E dependendo da situação como está, às vezes a gente até 

ajuda, até descontrai um pouco tentando levantar o astral [...]. 
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 Em seu relato, TN.10 apontou as particularidades do atendimento aos usuários do 

serviço que demandam tratativas diferenciadas para o bom andamento do trabalho. A tarefa de 

atendimento aos usuários coloca os técnicos em necropsia diante de uma variabilidade de 

situações que fazem com que eles se desloquem dos automatismos, conforme discutimos em 

outros pontos do texto. 

A experiência de atendimento ao público nos plantões noturnos fez com que TN.10 

desenvolvesse modos diferenciados de interação com os(as) usuários(as) do SVO durante o 

atendimento, a depender da avaliação que ele fazia do estado emocional destas pessoas que 

chegavam na instituição. Este é um modo de agir construído a partir das referências existentes 

entre o grupo, mas que ao mesmo tempo demanda uma habilidade própria, construída ao longo 

do tempo, que permite alcançar certo padrão de sensibilidade e adaptabilidade sobre as 

variações de abordagem ao público. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

TN.M – Você sabia que fratura de fêmur não... não é feito aqui? 

TN.H – Fratura de fêmur, com certeza. 

TN.M – Tu sabia [sic] que não era, que tem que encaminhar pro/ que tem que 

encaminhar pro ITEP? 

TN.H – Porque morreu, infeccionou, alguma coisa lesionou a fratura e não é morte 

natural. 

TN.M – Pois, é! Eu não sabia. No outro dia eu recebi a reclamação: “Por que você 

recebeu?”. Eu disse: “Doutora, eu não sabia. Nunca tinha acontecido comigo. Ninguém 

me falou. Oxe! Não sabia” [...]. 
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[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – [...] TN.M disse: Quanto ao recebimento [...]. Eu, particularmente, gosto de fazer 

algumas perguntas. Pergunto se sofreu queda. [...] Alguma coisa que possa ser de morte 

violenta. Né? Pergunto se a pessoa estava se alimentando na hora, porque pode ter 

broncoaspirado [...]. E pergunto, por exemplo, se for bebê, se estava dormindo com a 

mãe. Porque a mãe pode ter dormido por cima. Então isso não é pra aqui. Isso é pro 

ITEP. Eu faço algumas perguntas que é pra saber se é daqui ou não. 

P – [...] Você disse que esse jeito de receber os cadáveres é um jeito particular. Como 

você aprendeu esse jeito particular? 

TN.M – Ih, rapaz! O jeito particular foi no outro dia recebendo a ligação da diretora 

reclamando: “Por que você recebeu esse corpo? Esse corpo não é daqui”. Entendeu? 

A gente não... Nem sempre aprende da melhor maneira possível. Tipo, eles não 

passaram a orientação para a gente. Eu não sabia que fratura de fêmur era/ que não 

era para aqui. Eu não sabia. Eu aprendi a duras penas. Aconteceu um caso e ela foi e me 

orientou. Aqui a gente aprende muito com a experiência, que nenhum caso é igual ao 

outro. 

 

 Durante as entrevistas, TN.M retomou algumas vezes a questão do recebimento do 

cadáver que faleceu em decorrência de uma fratura de fêmur, conforme apresentado no relato 

acima. Ela afirmou ter ficado surpresa ao descobrir que este tipo de ocorrência não implicaria 

em morte natural. Estes dois recortes de diálogos tocam em uma questão recorrente durante as 

entrevistas, em ambas as etapas, a queixa dos técnicos em necropsia com relação à falta de 

treinamentos. 

Nos relatos acima, TN.M afirmou não ter recebido o treinamento prévio específico para 

este tipo de atendimento aos usuários do SVO. Além disso, foi repreendida por ter recebido um 

cadáver que deveria ser destinado a outra instituição. De acordo com ela, o aprendizado do 

encaminhamento em questão se deu no cotidiano de trabalho e promoveu mudanças no seu 

modo de entrevistar o usuário do serviço, motivada pelo anseio de realizar um trabalho bem 
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feito. O questionamento de TN.M a TN.H com relação ao domínio da referida informação, nos 

leva a entender que eles não haviam conversado sobre o assunto anteriormente, mesmo existido 

entre eles uma boa relação de trabalho. 

Importa observar que as cisões existentes entre os técnicos em necropsia podem 

comprometer o compartilhamento das informações que alimentam o gênero profissional. 

Assim, os novos arranjos que cada sujeito desenvolve para desempenhar a função também 

tendem a enfrentar impedimentos para chegar aos demais membros do grupo, como é o caso 

das adaptações realizadas na maneira de entrevistar um(a) usuário(a) do serviço. Assim, o 

compartilhamento dos estilos da atividade, que poderia vir a contribuir para alimentar o gênero 

profissional, tende a encontrar barreiras. 

 

TN.03 – [...] Aí você tá aqui fazendo a necropsia, aí o camarada às vezes, tem um novato 

que chegou e tudo [...]. Aí eu tô abrindo um corpo aqui com um bisturi, que onde pegar, 

só encostou, corta. Aí tô abrindo um corpo, já teve contato com sangue porque cortou 

ele. Aí o camarada disse: “É alguma coisa aí”. Me distraiu, eu fui dar atenção a ele 

estando fazendo... Não. Termino de fazer, paro: “O que é?”. Isso aí com o dia a dia 

você vai aprendendo. Então são as pequenas coisas que você tem que ter maturidade 

pra não poder/ não se acidentar. 

 

Aqui TN.H chamou atenção mais uma vez para o fato de o seu trabalho ser minucioso 

e repleto de riscos. Ao mesmo tempo em que ele considerou o desvio de atenção como algo 

perigoso ou arriscado, também o classificou como “pequenas coisas”. Nesse sentido, ele 

afirmou que é um trabalho que exige maturidade, expertise, que precisam estar atentos em todos 

os momentos, nos mínimos detalhes. 
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De fato, considerando os riscos presentes no ambiente laboral do técnico em necropsia, 

desviar a atenção durante a realização de um procedimento poderia provocar um acidente de 

trabalho. TN.H atribuiu a postura de conversar durante a realização de um procedimento a um 

“novato”, dando a entender que técnicos em necropsia experientes não agem dessa maneira. 

Afirmou ainda que, nesse tipo de situação, só deveria reagir ao chamado de um colega após 

encerrar o que está fazendo, para não dividir a sua atenção. Este relato se conecta com a 

discussão sobre os ruídos de comunicação. 

 

TN.11 – [...] eu não me sinto totalmente seguro. 

P – Por quê? 

TN.11 – Por quê? Porque você trabalha... o trabalho da gente nunca é solitário, é um 

trabalho sempre com outros colegas. Então, você/ eu sempre tenho que tomar esse 

cuidado/ e eu acho que todo técnico em necropsia/ não só nos seus movimentos, mas 

no movimento do colega. É como você dirigir. Não tem uma direção defensiva? A 

mesma coisa é o trabalho. Você/ um colega seu desatento e você do lado, ele num 

movimento brusco ele pode lhe cortar ou com um bisturi ou lhe furar com uma faca ou 

com uma agulha. Então, você tem que tá de olho nos seus movimentos e no movimento 

do seu companheiro. 

 

 Quando TN.11 afirmou que o trabalho deles nunca é solitário, referiu-se ao exame de 

necropsia em si, tendo em vista que na maioria dos plantões noturnos fica apenas um técnico 

em necropsia responsável por todo o serviço. Cabe lembrar que, mais uma vez, fica nas 

entrelinhas qual trabalho que eles consideram pertencente à sua categoria profissional. 

Nota-se também que em diversos momentos do relato de TN.11, ele deslocou para o 

analista a ação, como ocorreu entre os técnicos em necropsia que participaram da etapa clínica. 

Um dos exemplos desse deslocamento é o relato: “[...] você/ eu sempre tenho que tomar esse 
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cuidado [...]”. Ele iniciou a fala projetando o desenvolvimento do trabalho para o analista 

(“você”), mas logo em seguida retoma para si (“eu”). Ele continuou a colocar o analista em 

cena por diversas vezes como em: “Então, você tem que tá de olho [...]”. 

Em seu relato, TN.11 alertou sobre o duplo cuidado que é necessário durante o trabalho 

na sala de necropsia, pois a falta de atenção de quem quer que seja pode promover um acidente. 

Conforme seu relato, eles podem se acidentar em decorrência das próprias ações, podem sofrer 

um acidente causado pelo colega ou podem provocar um acidente no colega. É interessante a 

analogia que ele constrói sobre o trabalho demandar uma postura semelhante à “direção 

defensiva”, onde é necessário estar atento às próprias ações e às ações de outrem. 

É importante lembrarmos que este grupo de técnicos em necropsia apresenta divisões, 

subgrupos, onde há membros que não falam uns com os outros. A atual condição de 

relacionamento interpessoal destes trabalhadores poderia potencializar o aumento dos riscos de 

acidente de trabalho pois, como foi explicitado em diversos relatos, a realização dos exames de 

necropsia demanda o apoio dos colegas, requer um trabalho em equipe. Além disso, qualquer 

falta de atenção no ambiente de trabalho pode provocar um acidente, seja em si próprio, seja no 

colega. 

Devemos pontuar ainda que a escala das equipes de trabalho varia com grande 

frequência e que costuma acontecer de, nos plantões diurnos, serem escalados técnicos em 

necropsia que não se falam para atuarem na mesma equipe de trabalho. Nesse sentido, quando 

uma equipe é composta por dois ou mais técnicos em necropsia que não se falam, o risco de 

ocorrer um acidente se potencializaria. 

Lembramos que TN.11 fez a seguinte afirmação: “eu não me sinto totalmente seguro” 

e, logo em seguida, justificou que a insegurança se daria pelo fato de ele trabalhar sempre na 

presença de outros colegas de equipe, um trabalho que “nunca é solitário”. Em seu relato, ele 
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considerou tanto os riscos que fazem parte do seu fazer-profissional, como os possíveis riscos 

oriundos da interação com os colegas de equipe. O relato abaixo trata dos gestos do fazer-

profissional. 

 

TN.03 – Manipular... É, eu acho isso aí mais difícil porque exige além das técnicas, um 

cuidado muito acima do normal. 

P. – Um cuidado com relação à própria integridade física. Não é isso? 

TN.03 – A própria integridade física. E também dos, dos... dos órgãos também. Né? 

Porque você tem que cortar do jeito que é o procedimento, fazer o corte como manda 

o figurino. O coração você não pega e não corta de qualquer jeito. Tem o local da saída 

e entrada do coração, que você tem que seguir todo um seguimento. Se você cortar do 

lado errado, já vai mascarar e a doutora não vai poder examinar do jeito que ela queria 

examinar. Porque tem por onde entra, por onde sai. E o corte do coração já é desse jeito. 

Quer dizer, você corta pelo menos pela via pulmonar, da artéria. E depois, o final é a 

aorta. E depois, bota ele todo na posição anatômica e faz o fatiado aos cortes. Aí vai ver 

se o infarto visualiza na/ quando vai aos cortes do coração. 

 

 Interessante notar no relato de TN.03 o deslocamento do discurso, ao colocar o analista 

em cena através de expressões como “você tem que seguir [...]” ou “se você cortar do lado 

errado [...]”. Este relato também faz parte da Etapa 01 da pesquisa, onde os protagonistas foram 

convidados a falar sobre vivências relacionadas ao seu trabalho, por meio da entrevista 

semiestruturada. Pudemos observar que esse modo de produção do discurso foi recorrente nas 

falas de alguns técnicos em necropsia, especialmente entre aqueles que manifestaram maior 

envolvimento no decorrer do processo. Quando TN.03 aludiu ao jeito correto de realizar o 

procedimento de secção do órgão, ou falou em executá-lo “como manda o figurino” remeteu à 

precisão dos gestos que envolvem o seu fazer-profissional, adquirida de modo empírico. 
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TN.03 iniciou a explicação do procedimento de secção do coração afirmando como este 

não deve ser feito, chamando atenção para o fato de que não se pode abandonar ou ignorar o 

lado correto do corte, pois isso pode prejudicar a avaliação do órgão. Ao apontar o que não deve 

ser feito, ele estabeleceu parâmetros que podem contribuir para nortear realização correta do 

procedimento. Na sequência, ele apontou o caminho que se deve tomar para executar a secção 

órgão até deixá-lo de modo adequado para o médico patologista fazer a avaliação. 

Devemos notar que, neste relato, TN.03 alertou sobre os cuidados que envolvem a 

secção de órgãos como o coração, pontuando sobre o nível de dificuldade relativa à realização 

do referido procedimento, o qual, em suas palavras, “exige além das técnicas, um cuidado muito 

acima do normal”. Ao ser questionado se esse nível de cuidado ao qual ele se referiu estaria 

relacionado à integridade física, ele concordou que sim e, logo em seguida, acrescentou que 

estaria considerando também o cuidado com os órgãos em si, se este estaria em boas condições 

de análise após a secção. 

Ao se explicar, ele dedicou enfoque ao cuidado que se deve ter nestes procedimentos 

para preservar as características do órgão e, nesta ocasião, não fez nenhum comentário sobre os 

cuidados com a proteção da própria integridade física. Ao falar sobre um procedimento 

meticuloso, que envolve o uso de instrumentos pérfuro-cortantes, como o bisturi, ele enfocou 

no cuidado que deve ser dedicado ao órgão. O cuidado dedicado à própria integridade física, 

nesse caso, foi colocado em segundo plano. 

Esta questão nos faz retornar ao ponto da complexa relação que os técnicos em necropsia 

têm face ao uso de EPI’s que, em alguns momentos, foram associados por eles a fatores como: 

incômodo, perda de sensibilidade, atraso do andamento do trabalho. Nesse caso, o “cuidado 

acima do normal” de que TN.03 falou não era relacionado à própria proteção contra os possíveis 

acidentes de trabalho, mas sim à perícia de não danificar a peça anatômica ao prepará-la para o 
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exame. Tanto com relação aos EPI’s como no caso da secção dos órgãos, o cuidado com a 

integridade física apareceu em segundo plano nos referidos relatos. 

Tais aspectos nos permitiram questionar se, em alguma medida, o uso incompleto dos 

EPI’s poderia estar também relacionado à busca de maior sensibilidade e maior precisão na 

execução destes procedimentos, fazendo com que eles relegassem a proteção da própria 

integridade física/ saúde. Em que medida o anseio por garantir o andamento do trabalho e a sua 

qualidade técnica estariam fazendo com que eles colocassem a proteção aos riscos ocupacionais 

em segundo plano? Esforçar-se para se proteger de possíveis acidentes não deveria também ser 

considerado como parte do trabalho bem feito? Retomaremos a estas questões no relato a seguir. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – [...] TN.M disse: Você vai fazer a incisão, vai rebater a parte do couro cabeludo. 

Né? Se for mulher a gente amarra o cabelo, que é pra não ficar atrapalhando. Molha 

o cabelo e amarra. Faz tipo um amarradinho pra frente, um amarradinho pra trás. 

Pronto! E abro. 

P – Em outra ocasião, disse: Aí vem as variações. Né? [...] Tem gente que abre em ‘V’. 

Eu abro em quadrado. 

P – TN.M continua dizendo: [...] Eu, particularmente, eu tenho uma sequência de abrir 

[...] começo pela parte de trás, daqui da parte de trás da cabeça [...]. 

P – Continuou: Aí eu vou pras laterais. [...] Por último que eu deixo a frente que eu 

acho que é mais fácil de abrir. Então eu prefiro gastar logo as minhas forças na parte 

de trás. [...] Porque tipo, que cansa mais então... E a posição é ruim. 

P – Aí TN.H comentou: É porque é também a parte do crânio que a espessura é maior/ 

mais forte/ mais grossa. 

P – A questão é: Vocês se lembram do primeiro crânio que abriram? 
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TN.H – Com relação ao cabelo aí, não é de mulher, é cabelo grande. [...] e com relação 

a abrir, tem gente que abre um quadrado. Eu faço um “U” e depois ligo um ponto ao 

outro ponto. 

P – Um “U”? 

TN.H – Um “U”. Serrado aqui um “U” de orelha a orelha aqui, ó. Fez o “U”, aí depois 

ligo o ponto... 

TN.M – Pra cima!  

TN.H – O “U”. 

TN.M – E é? Nunca prestei atenção. Olha só! 

TN.H – É, eu já bati o recorde. Né? O recorde/ o meu próprio recorde eu já quebrei, que 

é... 

P – Qual é o seu recorde? 

TN.H – É 15 segundos. 

P. – Pra abrir um crânio? 

TN.M – Vixe, Maria! Aí é ligeiro mesmo. Deixe de conversa, homem! 

TN.H – Pra serrar... pra serrar... serrar.  

P – Serrar um crânio em 15 segundos? 

TN.M – Vixe, Maria! Pois eu passo bem 5 minutos. 

[...] 

P – E você, TN.M, desde o início você abria o crânio em quadrado? Sempre abriu assim? 

TN.M – Sim, porque é o... é. Quer dizer, eu não aprendi assim. Né? No ITEP, como 

eu vi/ o pessoal também, é... o foco é diferente. Né? Eles não precisam de tanta... Não é 

minucioso o exame deles. Eles só precisam, é... retirar bem onde é que o fragmento de 

bala entrou, por exemplo. Ou onde a pancada atingiu. Eles não são tão minuciosos. Aí 

lá o pessoal faz em formato de “V”. Aqui eu já aprendi diferente. Aqui eu aprendi 

que tem que ser quadrado. Quanto à forma, não. 

P. – Mas aqui alguém corta em “V” também? 

TN.M – Não, acho que não. Tu corta? Já cortou, eu acho. Não? Mas faz tempo. Né? 



185 

 

 

 

TN.H – Não, eu só corto assim, desde quando/ desde a primeira vez. 

TN.M – Pronto! Não, o resto tudo corta quadrado também. 

TN.H – É, um bocado corta quadrado. Eu já observei, é... esse corte quadrado. Eu 

achei melhor o fechamento. Mas pra/ demora muito mais tempo. Entendeu? Acho 

ruim. 

TN.M – É, mais força, mais trabalho. Assim, eu/ não, eu acho que... não... não... 

TN.H – Já tenho que abrir. Eu abro mais rápido. 

TN.M – Não teve mudança do/ da forma de cortar. Mas teve mudança só de... tipo, corta 

primeiro um lado, depois o outro, depois o outro. 

TN.H – E na vez que eu me machuquei aqui, que eu me acidentei, foi porque eu não 

sei ver um serviço começado e, assim, porque... [nome do colega] começou a serrar 

quadrado, que ele serra quadrado, era quadrado. Aí, chamaram ele que tinha que resolver 

não sei o quê. Teve alguma coisa e ele teve que sair, aí eu fui terminar os corpos que eu 

tava fazendo. Aí, como eu vi o serviço que ele tava fazendo lá, não esperei ele voltar. 

Que o certo era [nome do colega] que começou. Né? 

TN.M – É! 

TN.H – Era ele voltar ficava/ terminava melhor. Eu, não. Fui terminar o serviço dele, 

que ele começou, aí me cortei. Quer dizer, eu não tenho experiência em cortar 

quadrado... Quer dizer, ainda me acidentei. Porque fui tentar no meu... 

TN.M – Cada um faz do seu jeito. 

P – Você continuou/ você foi continuar fazendo do jeito que ele fazia?  

TN.H – É! 

P – Deixou o seu jeito... 

TN.H – Ele tinha começado tipo um “L”. Faltava só completar o “L” e fazer... 

TN.M – A lateral e a frente. 

TN.H – Aí fui terminar o serviço que ele começou. 

TN.H – Aí eu fui tentar essa lateral de cá, quando eu fui aí a serra escapuliu e puf! Olha 

o dedo aqui. O outro dedo tava aqui. Eu faço/ eu corto aqui, ó! Eu boto assim em cima 



186 

 

 

 

e faço um “U”. Não tem como pegar no meu dedo. Eu corto aqui. Ele vai só aqui e 

aqui. Aí quando eu venho pra completar o “U”, boto desse lado. Entendeu? E sou 

acostumado já a fazer isso. Aí, não. Ele fez aqui, fez aqui. Eu acho até melhor pra fechar, 

mas nunca fiz desse jeito. Agora, fui tentar terminar pra adiantar porque ele tava 

demorando. E chamaram ele. E eu sou de agir, fazer logo. Aí fui. Aí botei aqui, ó, 

desse lado, segurando aqui pra/ pro apoio. Fui serrando aqui. Quando eu fui serrar, a 

serra escorregou: “tchuco”! Entrou aqui na minha mão e cortou. 

P – Então, sair do seu jeito de trabalhar, e fazer uma atividade que deveria ser do 

colega, fez com que você se acidentasse. 

TN.H – Eu me acidentei. Aí... 

TN.M – Não, a atividade... a atividade é de todo mundo. Mas... 

TN.H – A atividade é nossa. 

TN.M – Cada um faz/ desenvolve de uma outra maneira. 

[...] 

P – Ele começou seria responsabilidade dele terminar. Não é isso? Como você disse... 

TN.H – Terminar... Era. Ele começou abrir, eu poderia esperar ele.  

TN.M – É! 

TN.H – Qualquer um teria feito isso, eu acho. 

TN.M – Tipo, não é obrigação. Por exemplo... 

TN.H – Acho que qualquer um teria feito isso, tinha esperado. 

TN.M – É, não é obrigação, mas... É bom que deixe. Né? Por exemplo, hoje eu comecei 

a fazer uma sutura aí a médica já chegou pra fazer o exame, aí deixei lá, parei. Aí TN.H 

foi e continuou o meu serviço, né, pra agilizar o processo. Essas tentativas são de 

agilizar o processo. 

TN.H – Sim, é. É de equipe, é... É um trabalho de equipe. Né? 

TN.M – É, mas nem sempre a gente desenvolve o trabalho bem feito começado pelo 

outro.  
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A princípio, gostaríamos de pontuar que o bloco de falas utilizado para a 

autoconfrontação da dupla demonstra momentos em que TN.M apresentou dificuldades no 

deslocamento da instrução para o analista. Depois de algumas convocações, em que o analista 

resgatava para si o direcionamento das orientações, ela iniciou uma sequência de instrução 

deslocando a fala para o analista ao dizer: “Você vai fazer a incisão, vai rebater [...]”. Na 

sequência, resgatou as particularidades do fazer-profissional, dizendo: “Se for mulher a gente 

amarra o cabelo [...]”. Logo em seguida, retomou para ela o comando da orientação, com a 

expressão: “Pronto! E abro”. 

A referida sequência visava colocar a dupla em diálogo sobre as variações dos gestos 

da atividade relacionadas à secção do crânio, a partir dos relatos sobre os modos diferentes de 

realizar esta tarefa. Após apresentar o diálogo, questionamos se eles se lembravam do primeiro 

crânio que abriram, como forma de evocar as memórias relativas à aprendizagem e aos 

possíveis processos de apropriação/ transformação dos modos de fazer. De início, eles não 

comentaram sobre o referido questionamento. TN.H fez ressalva acerca das afirmações de 

TN.M no encontro de instrução. Começou frisando que eles amarram os cabelos de todos os 

cadáveres que têm cabelo grande, não apenas das mulheres, e pontuou também que ele serra os 

crânios em formato de “U”. 

Durante a entrevista de instrução, TN.M afirmou que no SVO havia os técnicos em 

necropsia que abriam a calota craniana serrando no formato de “V”, mas que ela abre em 

quadrado. Já na entrevista de autoconfrontação, ela afirmou que no SVO não abriam em formato 

de “V”, que aprendeu a serrar neste formato no ITEP, quando realizou o estágio do seu curso 

de formação técnica. De acordo com ela, formato em “V” costuma ser adotado nas necropsias 

da medicina legal em decorrência dos objetivos do procedimento ligados à investigação 

policial. 
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Afirmou ainda que no SVO ela aprendeu que tem que serrar em quadrado, espaço onde 

aprendeu um novo modo de executar a tarefa. Ao discorrer sobre as diferenças no trabalho dos 

técnicos em necropsia do SVO e do ITEP, TN.M teceu um comparativo entre as diferentes 

características do fazer profissional nos contextos supracitados. 

Cabe lembrar que, na entrevista de instrução, TN.H não comentou sobre a maneira como 

ele abre a calota craniana, no formato de “U”, nem se manifestou para dizer que no SVO não o 

fazem no formato “V”. No decorrer da entrevista de autoconfrontação, TN.H e TN.M falaram 

sobre a forma como aprenderam a serrar a calota craniana, ela em formato de “V”, ele em “U”. 

Outro ponto relevante a ser analisado é o fato de TN.M ter afirmado que nunca teria 

percebido que TN.H serrava em formato de “U” ao longo de 7 [sete] anos de parceria de 

trabalho. Inclusive, de acordo com a dupla muitas vezes TN.H assumiu o papel de mentor de 

TN.M, dada a larga experiência do veterano. Além disso, ela se mostrou surpresa quando TN.H 

falou sobre o seu recorde na execução da referida tarefa, que seria de 15 segundos, serrando o 

crânio em formato “U”. Ao tomar conhecimento da informação, TN.M comentou em tom de 

brincadeira: “Vixe, Maria! Aí é ligeiro mesmo. Deixe de conversa, homem!”, como se 

duvidasse da veracidade da afirmação do colega. Na sequência, ela frisou que costuma levar 

em torno de 5 minutos para executar a mesma tarefa no formato quadrado. 

As pontuações acima, denotam o desconhecimento sobre o trabalho do outro, de uma 

dupla que tem uma boa relação de trabalho e que frequentemente estão escalados para o mesmo 

plantão. Tal situação dá indícios de um enfraquecimento nas trocas intrapessoais e interpessoais 

do ofício. Será que o desconhecimento das informações estaria relacionado com uma 

desatenção à atividade do outro? Seria um alto nível de atenção sobre a própria atividade? 

Haveria outro motivo? O fato é que esta situação sinaliza possíveis entraves no fluxo de 

compartilhamento dos modos de fazer do grupo de técnicos em necropsia. 
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Ficou sinalizado aqui a dificuldade dos técnicos em necropsia em perceber os diversos 

modos de trabalhar dos colegas. Apesar disso, TN.H afirmou que ele já havia observado as 

diferentes formas de serrar a calota craniana. Ressaltamos que, além de ser um dos veteranos, 

TN.H é um dos mais requisitado pelo grupo para fazer as substituições e trocas de plantões. De 

todo modo, o diálogo estabelecido entre os técnicos em necropsia ressaltou conflitos e trouxe à 

tona peculiaridades da atividade. 

Cabe lembrar que, para a Clínica da Atividade “Os conflitos de ideias entre variantes 

que se enfrentam são, aliás, frequentemente o melhor sinal de que se busca estabilizar um 

gênero” (Clot & Faïta, 2016, p. 39). Assim, para a teoria em questão, o conflito é essencial para 

a atividade, considerando que este é capaz de possibilitar a transformação da atividade e de 

revigorar o gênero profissional. 

Conforme podemos perceber, diversos conflitos emergiram ao longo desta pesquisa. 

Temos clareza de que seria importante avançar no processo de intervenção para que esses 

conflitos pudessem possibilitar novas reflexões e avançar para um outro patamar de análise da 

atividade. Mas, infelizmente, não foi possível dar continuidade ao trabalho neste momento, em 

decorrência do tempo destinado a uma pesquisa de mestrado. Entendemos que a pesquisa 

realizada suscitou dos técnicos em necropsia diversas reflexões sobre a sua atividade, mas não 

é possível prever onde tais reflexões iriam chegar, nem quais transformações da atividade 

poderiam ser propiciadas. 

No trecho em questão, fica claro o quanto TN.H costuma dar continuidade às atividades 

iniciadas pelos colegas. Que pode ser notado quando ele expôs os motivos pelo seu acidente, 

como também através do relato de TN.M, que afirmou ter recebido esse tipo de suporte de TN.H 

naquela manhã, com a continuidade de uma sutura que ela havia começado. 
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O debate que TN.H suscitou, sobre o seu modo particular de serrar o crânio em formato 

de “U” e sobre o acidente que houve com ele, pode ter sido uma maneira de explicar/ justificar 

uma pergunta que fizemos quando discutíamos o uso parcial dos EPI’s. Na ocasião, havíamos 

questionado se teria ocorrido na instituição algum acidente em decorrência do uso incompleto 

dos EPI’s. E ele disse de imediato que: “Já acidentou por um... um... um fato inusitado” e TN.M 

completou que o acidente não teria ocorrido por falta dos EPI’s. Contudo, devemos lembrar que 

a luva de aço que eles têm à disposição não estava sendo utilizada quando ele se acidentou com 

a serra. 

O acidente que TN.H sofreu foi um evento marcante na instituição e, dada a gravidade 

do caso, foi comentado por outros participantes nas entrevistas individuais, como no relato de 

TN.06: “Ele teve sepse. Quase morre também. Foi esse ano ainda, início do ano mais ou 

menos”. TN.H afirmou que chegou a ficar hospitalizado por longo período e que quase veio a 

óbito em decorrência de uma infecção provocada por uma bactéria. Portanto, ele teria 

aproveitado o assunto que estava sendo discutido para esclarecer melhor o contexto no qual o 

acidente ocorreu. 

Esse contexto envolve alguns pontos de análise que merecem nossa atenção. Em 

princípio, TN.H relatou que um colega estava serrando a calota craniana no formato quadrado, 

quando precisou deixar a sala de necropsia antes de concluir a tarefa, mas que retornaria para 

concluí-la. Então ele atribuiu o seu acidente a dois fatores: ao seu imediatismo, por querer 

resolver tudo rapidamente, e à falta de costume de serrar o crânio no formato quadrado. 

Ele chegou a pontuar que, na sua avaliação, o modo como os seus colegas serram o 

crânio, no formato quadrado, ficaria melhor para fazer o fechamento da calota craniana, após a 

realização do exame. Contudo, ele demoraria mais tempo se realizasse o procedimento dessa 

forma, diferença esta que ele considera um ponto negativo com relação ao modo de serrar em 
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quadrado. O fato de demorar mais tempo implicaria em exigir dele mais esforço, mas também 

poderia implicar em demorar mais tempo realizando os exames de necropsia, em não apresentar 

a mesma eficiência e em talvez se distanciar do seu próprio recorde na realização da referida 

tarefa, que seria de 15 (quinze) segundos. 

A construção de estratégias para “adiantar o processo” esteve presente nos relatos dos 

técnicos em necropsia em diversas circunstâncias. Na maior parte delas, são estratégias que 

promovem o aumento dos riscos de acidente no ambiente de trabalho. Como exemplos, temos 

os relatos em que eles abordaram o uso incompleto dos EPI’S, as ocasiões em que eles não 

aguardam a ajuda do colega para colocar o cadáver no caixão, as vezes em que eles têm a 

iniciativa de continuar um trabalho que foi iniciado pelo colega etc. Tudo isso sendo 

atravessado, em alguma medida, por essa recorrente necessidade de “adiantar o trabalho”. 

Quando TN.H afirmou que deveria ter esperado o retorno do seu colega, para que este 

pudesse concluir a secção do crânio que havia iniciado, acrescentou que: “qualquer um teria 

feito isso, tinha esperado”. Esta afirmação dá a entender que ele não costuma receber esse tipo 

de iniciativa dos colegas, ou seja, que estes normalmente não contribuiriam para concluir as 

tarefas iniciadas por TN.H. Na sequência, frisou que: “nem sempre a gente desenvolve o 

trabalho bem feito começado pelo outro”, que aponta para o fato de que os trabalhadores 

desenvolvem modos específicos de realizar o seu trabalho, a existência dos estilos da atividade. 

Em suma, o trabalho iniciado por um colega contém o jeito de fazer que é próprio do 

colega e muitas vezes carrega seus estilismos, o que pode demandar ajustes no fazer daquele 

que se dispõe a continuá-lo. Mesmo com o movimento de tais esforços, o resultado do trabalho 

pode ficar comprometido, sendo um impedimento para o alcance do trabalho bem feito, 

conforme conclusão do próprio TN.H. 
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4.3. Laborar, dialogar e elaborar 

 

Este capítulo buscou responder a outro objetivo almejado nesta pesquisa: facilitar a 

reflexão dos técnicos em necropsia acerca da sua atividade de trabalho, na relação entre analista 

e co-analista da atividade, no que diz respeito ao trabalho bem feito e visando a ampliação do 

olhar sobre as possíveis estratégias de empoderamento. As falas aqui transcritas foram 

originadas das Etapas 01 e 02 da pesquisa, portanto, construídas a partir da realização das 

entrevistas individuais semiestruturadas e das entrevistas coletivas de IaS. 

 

4.3.1. O trabalho bem feito pelas vias e pelos desvios  

 

O gênero profissional (Clot, 2007, 2010b, 2014a) e o estilo da atividade (Clot, 2007, 

2010b) são as referências que ancoram o desenvolvimento do trabalho bem feito, que se 

encontra em constante atualização (Alves & Osório da Silva, 2014; Clot, 2010a). Assim, os 

referenciais coletivos e pessoais estão presentes no processo de desenvolvimento do trabalho 

bem feito. 

De fato, os polos coletivo e individual não devem ser vistos como instâncias autônomas 

que interagem entre si, mas como entidades que têm fundamento em cada uma de suas 

circunscrições, ao mesmo tempo em que uma não se concebe sem a outra. Essa consideração 

simultânea e co-genética do individual e do coletivo vai caracterizar a abordagem dialético-

semiótica que está na base do entendimento das funções psicológicas superiores – seja sua 

gênese, seu funcionamento e seu desenvolvimento (Vygotski, 1931/2014). E é essa 
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perspectiva, retomemos esse ponto aqui, que está na base epistemológica, teórica e 

metodológica dos princípios a partir dos quais abordamos a atividade de trabalho. 

A percepção do trabalho bem feito para o grupo de técnicos em necropsia atravessou os 

dois referenciais das tarefas, tanto nas suas vias legítimas, quanto nos desvios de função. 

Contudo, os desvios de função que implicam em trabalho bem feito foram apenas aqueles que, 

em alguma medida, foram assimiladas pelo grupo como algo que compunha o gênero 

profissional. Aliás, convém lembrar que o trabalho bem-feito tem no trabalho prescrito um 

importante componente, mas tal prescrição, em termos da atividade real, muitas vezes se torna 

um obstáculo a contornar. Conforme será aludido mais adiante por TN.M: “(...) o bom 

necrotomista [deve] fazer de tudo para o serviço fluir”. 

Dentre os processos que envolvem as tarefas próprias dos técnicos em necropsia, o 

trabalho bem feito pode estar relacionado à capacidade de objetificar o cadáver para realizar os 

procedimentos de necropsia. Pode também implicar em vencer os conflitos emocionais de 

possíveis lembranças que os cadáveres em algum momento podem evocar ao romper a barreira 

da objetificação, como podemos ver no relato a seguir. 

 

TN.10 – [...] Não, não sou aquele cara de dizer assim: “Não, sou homem. Não posso 

chorar porque eu trabalho nisso”. Não, eu choro. Tenho... Eu já chorei em necropsia 

[...]. Eu já vi, realizando a necropsia de uma criança, eu vi a face da minha filha. Então 

eu tava na obrigação de continuar porque era meu trabalho, sim, mas pra mostrar 

também que eu sabia fazer aquela coisa bem feita. 

 

Logo no início do relato acima, TN.10 apresentou dois referenciais que lhe 

demandariam um comportamento específico. A expressão: “Não, sou homem. Não posso 

chorar porque eu trabalho nisso”, traz consigo uma norma sociocultural que diz que “homem 
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não deve chorar”, pois o comportamento do homem é associado ao campo racional e o choro, 

portanto, implicaria abrir espaço para a manifestações de aspectos emocionais. 

A expressão supracitada carrega também as estratégias de objetificação do cadáver que 

fazem parte do gênero profissional, as quais deixam implícito que os técnicos em necropsia não 

deveriam chorar (no sentido de envolverem-se emocionalmente) durante a realização do seu 

trabalho. Tais estratégias e exigências ficam evidentes também na expressão: “eu tava na 

obrigação de continuar porque era meu trabalho”. 

Em seu relato, TN.10 afirmou ainda que, apesar de tais exigências, ele chora quando se 

emociona com alguma situação no âmbito do trabalho. Exemplificou que teria se emocionado 

ao ver a face do cadáver da criança, que lhe fez lembrar da sua filha. Contudo, de acordo com 

ele, conseguir realizar o seu trabalho adequadamente, executando os procedimentos do exame 

de necropsia, apesar da mobilização emocional, implicaria no cumprimento do trabalho bem 

feito. 

 

TN.10 – [...] Eu tinha que perceber antes que a/ se a pessoa vinha com raiva ou não 

pra eu tentar ficar mais calmo. E se a pessoa tá vindo triste, eu tentar ficar ativa [sic] pra 

tentar consolar aquela pessoa. Então foi depois de 1 ano foi que eu comecei a... a juntar 

o quebra-cabeça e isso até hoje me beneficia. Eu saio daqui... eu saio realizado, eu 

saio com o trabalho feito. 

 

Lembramos que, apesar de o atendimento aos(às) usuários(as) do serviço não fazer parte 

das tarefas prescritas do técnico em necropsia, eles normalmente reconhecem como parte 

integrante das suas obrigações laborais. De acordo com TN.10, o contato com os(as) 

usuários(as) do serviço demanda-lhe a habilidade de realizar uma análise prévia do estado 

emocional destes. Tal análise implicaria em perceber se a pessoa estaria “com raiva ou não”. 
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Ele, portanto, se balizaria neste feeling para conduzir a forma como abordaria e atenderia o 

familiar. 

Em seu relato, TN.10 pontuou que o aprendizado supracitado teria sido conquistado no 

período de aproximadamente 1 (um) ano, o qual contribui para que ele se beneficie no seu 

cotidiano de trabalho. É interessante notar que quando ele comparou essa aprendizagem à 

montagem de um quebra-cabeça, está ao mesmo tempo lançando mão dos recursos do gênero 

profissional na referida dinâmica, bem como à maneira como ele consegue encaixar as peças 

disponíveis para estruturar o seu próprio modo de abordagem, aludindo assim ao estilo da 

atividade. 

Este ponto remete a um assunto já discutido em outros relatos, que é a importância 

atribuída aos(às) usuários(as) do serviço pelos técnicos em necropsia. Por isso, para TN.10, 

quando o seu atendimento contribui para amenizar o sofrimento de um familiar que chega ao 

SVO ele se sente realizado, realização que contribui para reforçar o sentimento de trabalho bem 

feito. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – [...] TN.M disse: O médico preenche uma ficha sobre as características externas do 

corpo. Então a gente já se antecipa, já sabe que ele vai perguntar e vai querer colocar 

na ficha dele. A gente já diz: ‘Ó, tem isso, isso, isso, isso e isso’. 

P – [...] Todos os necrotomistas se antecipam para dar essas informações ao médico? 

Isso faz parte do papel de um bom necrotomista? O que é ser um bom necrotomista? 

[...] 

TN.H – Antes de abrir, a gente visualiza cicatriz, se tem edema e os dentes ausentes. Os 

dentes ausentes ou malconservados presentes. Né? 

TN.M – Se tem escara. 
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TN.H – É, escara. São... são... são... existem em termos que... O médico chegando, um 

bom necrotomista já vai se antecipar e dizer, é... 

TN.M – É... eu acho que é... assim, a questão do bom necrotomista é de fazer mais ou 

menos o papel do médico. Né? Se antecipar ao médico. Entendeu? O que a gente 

puder agilizar no exame... 

TN.H – É... é... todo mundo... todo mundo ganha. 

TN.M – É bom, todo mundo ganha, agiliza. A família ganha, o médico já vai adiantar. 

Ele só vai conferir em vez de ele procurar. 

[...] 

TN.H – É, a gente já adianta tudo. Então, se ela viu primeiro e me falou, aí a gente já... 

TN.M – Por exemplo, às vezes o caixote. Coloca o corpo que tava na maca, a gente já 

coloca, é... na mesa. E aí falta botar o caixão. Um bom necrotomista já se antecipa no 

que deve ser feito. Já vai lá fora, já pega o caixão e já coloca no lugar. 

TN.H – É! 

TN.M – Entendeu? O bom necrotomista eu acho que seria isso. É fazer de tudo para o 

serviço fluir. 

 

 De acordo com os relatos, podemos considerar que os técnicos em necropsia avaliam as 

iniciativas que visam agilizar o trabalho como princípio fundamental para o sentimento de dever 

cumprido. Para eles, fazer um trabalho bem feito equivale muitas vezes a fazer um trabalho 

com fluidez, com rapidez. Assim, eles afirmaram que para que este objetivo seja alcançado, 

deveriam realizar algumas tarefas que seriam da alçada dos médicos patologistas, além das suas 

próprias tarefas. De acordo com os relatos, tal agilidade no desempenho das tarefas contribuiria 

para que todos se beneficiassem. 

Após afirmarem que “todo mundo ganha”, eles especificaram os principais beneficiários 

em questão, dizendo que “A família ganha, o médico já vai adiantar”. Notamos que “a família” 
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foi colocada em primeiro lugar no relato, o que reforçaria a importância e o cuidado que eles 

têm para com os(as) usuários(as) do serviço. Quando eles afirmaram que o médico vai adiantar, 

este adiantamento favoreceria a família implicitamente, pois haverá maior rapidez na liberação 

do cadáver. No entanto, o médico também será beneficiado, pois passará a ter o seu trabalho 

reduzido. É importante notar que, ao tratarem sobre os beneficiários de um trabalho realizado 

com maior rapidez, eles não fizeram referência à instituição, que também possui interesse na 

celeridade dos atendimentos. 

 Nesse contexto, o ganho da família consistiria em ter o cadáver liberado mais 

rapidamente para os procedimentos funerários. É interessante notar ainda, que a agilidade dos 

procedimentos dos exames de necropsia nos convida a refletir sobre o movimento de 

diminuição dos rituais funerários, que encontra relação com o escamoteamento do fenômeno 

da morte na cultura ocidental, conforme indicam estudos destinados à temática (Ariès, 2003; 

Elias, 2001; Foucault, 1979, 1999). 

 Então, um bom necrotomista é, na opinião deles, aquele que se antecipa à chegada do 

médico patologista, fazendo tudo que for possível para agilizar o exame de necropsia. Em suma, 

a antecipação ao médico patologista apontada por eles está relacionada com um desvio de 

função, pois o médico não precisará fazer a investigação que deveria. Nas palavras deles, o 

médico patologista “vai só conferir”. 

O último relato se soma a diversos outros aqui apresentados para apontar que os técnicos 

em necropsia estão submetidos a inúmeras práticas de desvio de função. Cada uma delas é 

percebida de modo diferente pelo grupo. Considerando os relatos que convergem nessa direção, 

buscamos no manual institucional as descrições de cargo de outras ocupações que seriam as 

verdadeiras responsáveis por atribuições que eram destinadas aos técnicos em necropsia.  
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Auxiliar de serviços gerais: Organizar e limpar a sala antes e após os exames. 

Assistente social: Solicitar dos familiares ou responsáveis, o documento do falecido 

(Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento e Carteira de Identidade). Observar 

na história hospitalar, se há relato de violência, queda, atropelamento, fraturas, ingestão 

de bebidas alcoólicas em altas doses, de ácidos ou venenos, antes da entrevista com 

patologista. Se for mencionado algo desse tipo, o atendente recebe o corpo e encaminha 

a família para a Delegacia, onde deverá pegar o Boletim de Ocorrência Policial e com 

essa documentação, acionar o ITEP para remoção do cadáver. Médico patologista: 

Realizar o exame [...]. 

 

Cabe sinalizar que neste documento institucional não havia a descrição do cargo de 

recepcionista/ atendente, fato que já nos daria abertura para novos pontos de análise. Apesar da 

ausência deste registro, alguns pontos da descrição de cargo do(a) assistente social fazem 

menção ao papel da referida ocupação. Conforme os relatos apresentados, as tarefas descritas 

acima são cumpridas pelos técnicos em necropsia, em maior ou menor medida. É preciso 

destacar também que os técnicos em necropsia afirmaram que os médicos patologistas realizam 

os exames de necropsia. Contudo, estes colegas muitas vezes deixariam de cumprir tarefas que 

seriam de sua obrigação e delegariam alguns dos procedimentos aos técnicos em necropsia. 

Propomos abordar a questão do chamado “desvio de função” em termos de uma 

tipologia contendo três modos diferentes de relação do trabalhador com o trabalho prescrito, a 

dinâmica de seu coletivo de trabalho, e a vivência subjetiva desse trabalhador. Haveria, 

portanto, os desvios de função confrontados pelo grupo, os desvios de função conflituosos e 

os desvios de função conformados. 

Com relação ao desvio de função confrontado pelo grupo, podemos citar a atividade 

de limpeza das salas de necropsia, que é uma tarefa constante do rol de prescrições do auxiliar 

de serviços gerais. No entanto, esta teria sido atribuída aos técnicos de necropsia por 
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determinado período, pela direção da instituição. Eles afirmaram que todas as vezes que 

desempenharam a tarefa foi a contragosto e que se mobilizaram para que ela fosse destinada 

aos auxiliares de serviços gerais. 

Durante a pesquisa de campo, conversei com um dos auxiliares de serviços gerais sobre 

a interrupção do trabalho deles, motivada pela mudança de contrato e falta de pagamento da 

contratante. Este relatou que, nessas ocasiões de suspensão dos serviços de limpeza, 2 (dois) 

dos 13 (treze) técnicos em necropsia contribuem para a manutenção da higienização da sala de 

necropsia. Os trabalhadores citados possuem ensino médio e fazem parte do grupo dos 

veteranos na função. 

Alguns técnicos em necropsia afirmaram que a não oposição destes colegas no 

desempenho da referida tarefa decorre do sentimento de gratidão pela direção do SVO, como 

se houvesse uma espécie de “dívida” que nunca cessava. A trajetória de ingresso no SVO deles 

foi citada diversas vezes pelos colegas para exemplificar o referido sentimento de gratidão. O 

técnico em necropsia em questão era vinculado à Secretaria de Saúde do Estado e exercia a 

função de maqueiro em um hospital público da cidade. Ele foi convidado para atuar na equipe 

de necropsia do SVO, possibilitando assim a sua transferência e a mudança de função. 

Durante a pesquisa de campo, este técnico em necropsia que foi citado pelos colegas 

argumentou que não gostava de fazer a limpeza da sala de necropsia. Ele enfatizou que sabia 

que essa tarefa não era de sua responsabilidade, mas que se ele não a fizesse estaria aumentando 

o risco de se contaminar, em virtude dos agentes biológicos que ficariam no ambiente. Todos 

os técnicos em necropsia afirmaram que o grupo se mobilizou por diversas vezes para 

reivindicar a destinação da tarefa em questão aos auxiliares de serviços gerais. 

Ao longo das entrevistas, os técnicos em necropsia associaram esse tipo de desvio de 

função a um grande sentimento de contrariedade e injustiça, atribuição que em nenhum 
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momento foi vinculada ao seu gênero profissional (Clot, 2007, 2010b, 2014a). Em suma, no 

desvio de função confrontado, havia um claro sentimento de oposição e contrariedade na 

realização da tarefa, mesmo entre aqueles trabalhadores que ocasionalmente a desempenhavam. 

O desvio de função conflituoso fica evidente no caso do atendimento aos usuários do 

serviço realizado no plantão noturno, que seriam funções dos recepcionistas e assistentes 

sociais. Apesar de em alguns momentos eles se colocarem contrários ao cumprimento de tais 

tarefas, eles as cumprem e, em algumas ocasiões, eles se sentem bem ao cumpri-las. Portanto, 

há contrariedade relacionada ao cumprimento destas atribuições, mas há também certa 

conformação. As atribuições parecem, portanto, se situar a meio caminho entre incabível e 

aceitável. 

De acordo com os relatos, houve pouca reivindicação no âmbito do grupo de técnicos 

em necropsia para deixar de cumprir tais tarefas durante os plantões noturnos. Teria havido 

manifestações pontuais e particulares, como o relato de TN.09, que afirmou se negar a cumprir 

determinados procedimentos como, por exemplo, a assinatura dos protocolos institucionais do 

atendimento aos(às) usuários(as). 

 

TN.09 – [...] Então, simplesmente me dão um termo de responsabilidade de retirada do 

corpo e eu assino como um atendente. Hoje não assino mais. Hoje não faço. [...]. Hoje, 

se vem um... um... uma/ um agente funerário, ele mesmo é quem vai preencher e vai 

ficar sem a assinatura de um atendente, porque só fica o técnico em necropsia aqui à 

noite. Então vai ficar sem a assinatura. Quem quiser chegar durante o dia aqui e assinar 

e se responsabilizar por aquele documento, assina. 

 

No relato acima, apesar de TN.09 se negar a realizar um procedimento que seria da 

alçada do atendente e de deixar claro que este não é o seu papel, ele está realizando outras 
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atribuições que seriam do atendente durante o seu plantão noturno. Portanto, ele continua 

realizando os despachos e desenvolvendo outras tarefas que não pertenceriam à sua função. 

Além disso, há outros técnicos em necropsia que não fazem este tipo de oposição e não se 

negam a assinar os documentos no lugar do atendente. 

Apesar de TN.09 deixar claro que realiza um trabalho que não lhe competiria e de ele 

se negar a realizar alguns procedimentos que são de responsabilidade do atendente, há situações 

em que o cumprimento do papel de atendente possibilitaria a ele algum nível de satisfação, 

conforme relato a seguir. 

 

TN.09 – [...] E geralmente quando a gente conversa, é... que eu venho acompanhando 

durante todo esse tempo, quando a gente conversa com uma pessoa que tá com uma 

dúvida dessa, principalmente que eu tô falando familiar. Né? Não fora dessa situação. 

Mas com familiar, geralmente, passa o choro, a pessoa se acalma, a pessoa se tranquiliza 

e isso... isso é muito bacana para a gente. Né? Tá, eu disse que/ tinha respondido que 

nada me deixa feliz, satisfeito. Mas isso aí, eu me lembrei agora, isso aí me deixa 

satisfeito. Quando eu vejo que um parente se acalma, que se conforta, na medida do 

possível, com aquilo que eu falo, isso me deixa... me deixa satisfeito. 

 

Utilizamos os relatos de TN.09 para exemplificar o desvio de função conflituoso. O 

conflito de sentimentos reside no fato de o mesmo tipo de desvio de função, que é o atendimento 

aos(às) usuários(as) do serviço, promover posturas e sentimentos opostos. Ao mesmo tempo 

em que ele reconhece que este não é o seu papel, continua a exercê-lo, mesmo que parcialmente. 

Ao mesmo tempo em que há, no atendimento aos(às) usuários(as) do serviço, procedimentos 

que ele se oporia a realizar, há aqueles que ele teria interesse em realizar. Ao mesmo tempo em 

que esta tarefa despertaria nele o sentimento de contrariedade, despertaria também satisfação. 
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Assim, a contrariedade reside no fato de os técnicos em necropsia realizem tarefas que, 

em tese, não seriam de sua responsabilidade. A satisfação está presente nas situações em que 

eles encontram a possibilidade de contribuir com os(as) usuários(as) do serviço e de obter deles 

o reconhecimento do seu trabalho. Inclusive, tal atribuição muitas vezes promove nos técnicos 

em necropsia o sentimento de trabalho bem feito (Alves & Osório da Silva, 2014; Clot, 2010a), 

conforme discutimos em seções anteriores. 

 Haveria ainda o desvio de função conformado, em situações como os procedimentos 

de investigação dos cadáveres, que deveriam ser realizados pelos médicos patologistas. O que 

diferencia o ponto em questão dos anteriores é o fato de que é possível notar um nível de 

assimilação dos desvios de função ao seu próprio repertório laboral. 

Conforme verificamos nos relatos referentes ao tema, além de não ter havido qualquer 

movimentação por parte dos técnicos em necropsia para deixar de realizar uma tarefa que 

deveria ser do médico patologista, eles também passaram a entendê-la e confundi-la como 

pertencente às suas atribuições. Reapresentamos aqui um relato presente na seção 4.2.2., em 

uma versão reduzida. Vale retomá-lo para ilustrar a assimilação das atribuições dos médicos 

patologistas pelos técnicos em necropsia. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

TN.M – [...] Aí tem outros médicos que não são assim. Tem outros médicos que já vão, 

[nome da médica patologista]. Né? Que já chega no corpo e ela mesma faz, ela bota a 

mão na massa, ela é como se fosse a nossa função de técnico ela faz. Entendeu? Aí a 

gente só auxilia o médico. Na verdade, a função dela era pra fazer isso. Todos eram 

pra fazer igual a ela, mas não fazem. Então a gente faz. 

TN.H – Então, é como eu disse, e... 

TN.M – É porque a gente se adapta de acordo com o médico. 
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[...] 

P – Mas interessante que, pelo fato de a maioria dos médicos patologistas não colocar 

“a mão na massa”, como você disse, acaba dando a impressão de que essa não é uma 

atividade deles. 

TN.M – É. 

 

Aqui, TN.M manifestou a apropriação da tarefa dos médicos patologistas, um exemplo 

da conformação do desfio de função. Afirmou que a médica patologista exerce uma tarefa que 

deveria ser realizada pelos técnicos em necropsia, a parte do exame de necropsia que envolve 

o toque no cadáver e nos órgãos. Depois se deu conta de que, na verdade, este é um papel que 

compete aos médicos, mas que a maioria não assume esta responsabilidade. 

Em momento posterior deste mesmo encontro, após ter sido confrontada quanto à 

assimilação das atribuições dos médicos patologistas, TN.M explicou: “É... eu acho que é... a 

questão do bom necrotomista é de fazer mais ou menos o papel do médico. Né? Se antecipar 

ao médico. Entendeu? O que a gente puder agilizar no exame...” (TN.M - ENTREVISTA 

COLETIVA 02). De fato, faz parte da função de técnico em necropsia apoiar o médico 

patologista na realização dos exames de necropsia e contribuir para estes sejam agilizados. No 

entanto, conforme pudemos perceber, por vezes esse apoio acaba se confundindo com o 

desempenho das atribuições dos médicos patologistas. 

Há uma diversidade de aspectos que envolvem o modo como cada tipo de desvio de 

função é percebido pelos técnicos em necropsia. Colocamos em análise aqui as diferenças 

existentes nas naturezas dos trabalhos e nas valorações sociais atribuídas aos cargos. No 

contexto do SVO, o trabalho dos auxiliares de serviços gerais é realizado por pessoas com 

menor nível de escolaridade. Além disso, estes trabalhadores estão submetidos ao regime de 
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terceirização e, consequentemente, possuem menos garantias e direitos trabalhistas que os 

servidores públicos.  

As funções desempenhadas pelas atendentes/ recepcionistas e assistentes sociais na 

instituição normalmente estão associadas ao auxílio aos usuários da instituição. Carregam ainda 

a possibilidade do contato humano, diferentemente do aspecto de automatização presente nas 

tarefas desenvolvidas durante os exames de necropsia. Além disso, o exercício de atribuições 

que competem aos assistentes sociais é atravessado por questões simbólicas que envolvem o 

fazer-profissional dos trabalhadores do ensino superior. 

No contexto do SVO, o trabalho dos médicos patologistas é tido como um dos mais 

altos lugares hierárquicos da instituição. Inclusive, parte dos membros da direção possui esta 

formação. Este é um trabalho altamente especializado e com elevado prestígio social. Ocupa o 

lugar do conhecimento técnico, daquele que detém o poder de declarar a causa da morte. A 

necessidade do apoio ao médico durante o exame de necropsia demandou o surgimento da 

ocupação do técnico em necropsia, que em muitos lugares ainda carrega a nomenclatura de 

auxiliar em vez de técnico. 

Com relação às atribuições dos auxiliares de serviços gerais, antes das reivindicações 

do grupo, o que ocorria não era uma solicitação isolada, mas sim a destinação integral da 

limpeza da sala de necropsia. A possibilidade de aprendizagem ligada à tarefa era baixa. O 

reconhecimento ligado ao seu cumprimento também seria pequeno, tendo em vista que a 

questão promovia um conflito entre as duas categorias e que eles apontam que o trabalho é 

pouco reconhecido pelos membros da instituição. 

A demanda para o cumprimento de tarefas das atendentes/ recepcionistas e assistentes 

sociais seria parcial, durante os plantões noturnos, pode estar relacionada com uma maior 

chance de aprendizado. Ao assumir estas responsabilidades eles lidam com documentações e 
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diversas informações como, por exemplo, conhecimentos de legislação e as possibilidades de 

encaminhamentos. Este desvio de função está relacionado também com a possibilidade de ter 

o seu trabalho reconhecido, que ocorre com frequência através de elogios e agradecimentos 

vindos dos usuários do SVO. 

Quanto ao desvio de função que envolve os procedimentos que deveriam ser cumpridos 

pelos médicos patologistas, este ocorre frequentemente e sem resistência. Conforme os relatos, 

apenas uma das médicas patologistas entra em contato direto com os órgãos dos cadáveres 

durante a realização dos exames de necropsia. Em diversos relatos eles ressaltaram o 

aprendizado que adquiriram ao realizarem tais procedimentos e destacaram que sentem orgulho 

de poder desenvolver tais habilidades. Além disso, há também o fator reconhecimento ligado à 

questão, tendo em vista que eles receberiam o incentivo e elogios por parte dos médicos 

patologistas quando desempenham bem estas tarefas. 

 

4.3.2. Inventividades, estratégias de resistência e protagonismos 

 

Esta seção pretende discutir pontos relativos à articulação do grupo de técnicos em 

necropsia quanto ao empoderamento e à conquista de melhores condições de trabalho, por meio 

de estratégias de resistência. A formação deste grupo no SVO apresenta basicamente 3 (três) 

momentos de ingresso dos técnicos em necropsia. O primeiro, com os trabalhadores que 

possuem mais de 1 (uma) década de vínculo, no qual a maioria apresenta ensino médio 

completo. Depois ingressou novo grupo, que conta com aproximadamente 7 (sete) anos de 

vínculo, todos possuem ensino superior completo. E mais recentemente o ingresso de outro 

integrante há aproximadamente 1 (um) ano, também com ensino superior completo. 



206 

 

 

 

De acordo com os relatos, no momento em que os técnicos em necropsia da segunda 

fase ingressaram na instituição, o grupo ganhou força. Eles teriam se articulado em prol de 

melhorias de condições de trabalho, traçando estratégias de resistência e assumindo um 

protagonismo na reivindicação dos seus direitos. Contudo, com um tempo o funcionamento do 

grupo se modificou, houve subdivisões e eles perderam força política. Apesar do movimento 

de desmobilização que tem marcado o grupo, os relatos apontaram que ainda há entre eles 

iniciativas pontuais de articulação política. 

 

TN.07 – [...] o pessoal mais antigo aqui, eles... Vamos dizer assim, sofriam um pouco 

de bullying, vamos dizer assim. Eles não eram reconhecidos. Até porque eu acho que 

o pessoal mais antigo eles não têm graduação. O pessoal que entrou agora, é... Acho 

que todos têm graduação. Entendeu? Já sabe o quê que são os direitos, os seus 

deveres. Sabe o que é assédio moral, que a gente sofreu muito com isso [...]. Mas com 

o passar do tempo a gente foi sendo respeitado [...]. Quando chegamos aqui, a gente 

que limpava a sala, fazia a parte de higienização, que não é a nossa obrigação [...]. 

Mas, a gente era obrigado a fazer isso por pressão. A questão de vestir o corpo também 

não é nossa obrigação, mas isso era um costume, que a gente acabou retirando, 

entendeu? [...]. Algumas coisas a gente foi mudando. 

 

TN.01 – [...] quando a gente chegou aqui, os técnicos lavavam o chão do necrotério. 

[...] os técnicos novos chegaram, simplesmente se reuniram e disseram: “Não, nós 

não vamos limpar o chão porque nós somos técnicos em necropsia e o Estado dispõe 

de pessoas pra fazer isso. Então consigam pessoas pra fazer isso”. A gente teve uma 

resistência com relação a isso e... Mas, enfim, nós não seríamos obrigados a fazer algo 

que não esteja diante das nossas atribuições como técnicos. Né? 

 

Os relatos acima tratam dos supostos abusos que os técnicos em necropsia sofriam por 

parte da instituição. Eles chamam atenção para questões como: bullying, assédio moral e desvio 
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de função. O principal fator de mudança com relação aos abusos teria sido o ingresso de novos 

técnicos em necropsia na instituição que, de acordo com eles, tinham maior esclarecimento com 

relação aos direitos e deveres dos servidores públicos. Tanto TN.07 quanto TN.01 enfocaram 

nos relatos acima as cobranças que recebiam da direção da instituição para realizarem a 

higienização da sala de necropsia, uma das várias práticas de desvio de função. Esta questão se 

mostrou como um dos principais pontos de incômodo do grupo e surgiu nos relatos da maioria 

dos participantes. 

Na época em que a segunda turma ingressou na instituição, eles teriam conseguido se 

articular, se reunir e se posicionar diante dos gestores da instituição no sentido de provocar o 

Estado para dispor de auxiliares de serviços gerais para a realização da limpeza da sala de 

necropsia. Esta articulação demonstra a força que o grupo tinha e o protagonismo (Clot, 2007, 

2010b; Osório da Silva, Souto & Memória-Lima, 2015) que exerceu na reivindicação de suas 

pautas. O conhecimento dos seus direitos enquanto servidores públicos foi decisivo para esta 

mobilização, o qual pode ser notado no relato de TN.01 em falas como: “nós não seríamos 

obrigados a fazer algo que não esteja diante das nossas atribuições como técnicos”. 

É importante lembrar que atualmente as reuniões dos técnicos em necropsia são raras. 

No último contato que tivemos com o grupo já havia mais de 1 (um) ano sem que eles se 

reunissem. Cabe dizer que tentamos articular uma reunião para apresentar ao grupo uma 

devolutiva da pesquisa, mas não conseguimos até o momento. Cabe dizer que nos colocamos à 

disposição para participar do próximo encontro, quando houver. A realização de reuniões 

poderia ser um importante instrumento para a mobilização e rearticulação do grupo, inclusive 

essa questão foi levantada na devolutiva da Etapa 02, realizada com a dupla de participantes da 

IaS. 
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Os relatos acima tocam em uma questão que emergiu com frequência ao longo da 

pesquisa de campo, tanto nas falas dos técnicos em necropsia quanto nas falas de outros 

servidores, que seria a diferença no nível de escolaridade deles. Esta questão interfere no modo 

como os relacionamentos se constituem entre os servidores. 

Na maioria das vezes em que os técnicos em necropsia falaram a respeito da submissão 

de alguns dos colegas veteranos aos supostos abusos da direção, associam diretamente à questão 

do nível de escolaridade. Talvez a forma como a instituição se estrutura hierarquicamente possa 

contribuir para a manifestação frequente desses comentários que apontam para tais diferenças. 

 

TN.10 – [...] o que você observar no ambiente, a maioria [das conquistas] foi [sic] 

os necrotomistas [que conseguiram]: álcool gel, sabão, sabão líquido, é... máscara [...]. 

O nosso, o nosso equipamento nós solicitamos através de documento pra secretaria [...]. 

A gente modificou a sala todinha. Colocamos o material todinho... O material que 

utilizamos hoje é material que você pode chegar em Ribeirão Preto, tá lá o mesmo 

material [...]. Se a gente se... se rebelar aqui... Vamos rebelar, fazer uma rebelião. O 

SVO ele se desmorona. Por que? Quem dá a sustância é o necrotomista. 

 

TN.10 – [...] Vamos colocar aqui o SVO como um corpo. O coração do SVO é o 

necrotomista [...]. Se fizerem greve no Serviço de Verificação de Óbito e o 

necrotomista disser: “Eu não estou de greve!”. Todos os órgãos têm de voltar a trabalhar. 

Mas se o necrotomista disser: “Eu estou em greve!”, todos os outros setores param. 

Mesmo eles sem tá [sic] em greve, eles param. Porque já aconteceu isso. E isso eu tô 

dando como exemplo porque já aconteceu. 

 

Apresentamos aqui as conquistas que eles alcançaram através do protagonismo exercido 

pelo grupo. Conforme relato de TN.10, houve momentos em que eles teriam se mobilizado para 
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garantir a presença de produtos de higienização essenciais, para comprar equipamentos 

necessários, para mudar de configuração do ambiente, dentre outras mudanças. 

Além de estarem conscientes das conquistas que realizaram e do papel de protagonismo 

que exerceram, também estão conscientes do poder de mobilização que os técnicos em 

necropsia possuem. TN.10 destacou a articulação política com a qual eles conseguiram garantir 

os seus direitos por meio do movimento grevista. 

Em seu relato, TN.10 comparou a instituição a um corpo humano e associou o papel que 

os técnicos em necropsia assumem nela ao papel que o coração exerce no funcionamento do 

corpo. É interessante analisar essa comparação, em primeiro lugar, pelo fato de comparar ao 

corpo humano, objeto de tarefa da categoria profissional. Em segundo, pelo fato de o coração 

ser o órgão responsável por garantir que a energia chegue ao restante do corpo. Ele usou esta 

comparação para falar sobre o poder de decisão que os técnicos em necropsia possuem no 

contexto dos movimentos grevistas ocorridos na instituição. No entanto, cabe ressaltar que esse 

tipo de articulação se encontra comprometida no momento, em virtude das cisões existentes no 

grupo dos técnicos em necropsia. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

TN.H – [...] A agulha “S”. 

TN.M – Que aqui a gente usava aquela agulha pequenininha. E aí agora a gente usa 

aquelas de veterinário. 

[...] 

TN.M – Foi. Acho que foi [nome de um TN]. 

TN.H – Quando eu voltei... 

TN.M – Pelo menos um abençoado fez uma coisa de bom aqui [...]. 
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TN.H – É isso que a gente tem que ver. O lado bom, que a gente só... 

TN.M – É, pois é, isso aí eu reconheço. E o [nome de um TN] também trouxe umas 

coisas boas, como foi a questão de... de EPI e de material de limpeza, assim, de 

higienização. Né? Realmente isso aí eu reconheço. Não vou tirar o mérito dele não. Tem 

que reconhecer. 

TN.H – É, mas a gente vai chegar lá e... 

TN.M – Deixa eu ver o que mais que a gente poderia colocar. É... 

TN.H – É isso aí, a gente tá falando sobre as ferramentas que a gente usa e... as 

essenciais/ as tradicionais, que as paliativas funcionam bem melhor. 

 

O relato acima trata da inventividade de um dos técnicos em necropsia que tomou a 

iniciativa de substituir ferramentas usuais por outras que foram pensadas para uma finalidade 

diferente, mas que contribui para a atividade dos técnicos em necropsia. Um dos técnicos, 

percebendo a dificuldade que tinha para realizar o procedimento com as agulhas de sutura que 

dispunha na instituição, trouxe um novo modelo de agulha para facilitar o desenvolvimento da 

atividade. 

A adoção dessa nova ferramenta possibilitou uma mudança no procedimento de sutura, 

que passou a ser realizado com menos esforço físico e mais rapidez. Conforme exposto, a 

agulha para sutura em “S” é uma ferramenta originalmente de uso veterinário. Podemos 

considerar a adoção desse recurso material para realizar as suturas dos cadáveres como estilo 

da atividade, iniciativa partiu de um dos técnicos em necropsia. Acrescentamos ainda que o uso 

dessa nova ferramenta foi completamente incorporado pelo grupo de técnicos em necropsia e 

agora constitui-se como parte integrante do gênero profissional. 

É importante notar o protagonismo presente na iniciativa de adoção de uma nova 

ferramenta que visava facilitar o desenvolvimento da atividade do grupo. Podemos perceber 
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também, no relato de TN.M, os conflitos existentes no grupo. Chamamos atenção para o fato 

de TN.H ter pontuado que ela deveria ver o “lado bom” das pessoas, especificamente do colega 

que incorporou o novo instrumento para a prática dos exames de necropsia. TN.M concordou 

com a observação e disse que reconhece os méritos do colega em questão, com quem ela 

afirmou não ter bom relacionamento, e, em seguida, exemplificou as iniciativas e contribuições 

que ele teria trazido para o grupo. 

  

[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

TN.M – As caixas vão pra um/ ficam andando, porque às vezes cada um que chega aí 

tá apressado, joga lá em cima. Aí vem TN.H vai e ajeita, coloca penduradozinho lá no 

canto certo [risos]. A agulha também vivia trocando de lugar e TN.H agora botou 

num canto só. 

TN.H – Não, botei um isopor pra... Deixe explicar... 

TN.M – Ficar mais fácil de... 

TN.H – Aconteceu de quebrar/ aquela vidraça quebrou. E se fosse esperar pro pessoal 

daqui botar outro vidro ali, ia demorar. [...] aí botei uma placa de papelão e cortei um 

isopor do mesmo tamanho da janela. Aí botei lá no lugar, aí a tesoura também... 

TN.M – E o que ficou ótimo, que é de colocar as agulhas. Que aí você já lava, já coloca 

no canto. Ficou muito bom! 

 

Conforme o diálogo acima, alguns fatores teriam contribuído para que TN.H criasse 

uma nova forma de organizar o material de trabalho. Estes fatores seriam em especial: a 

ausência do vidro da janela, a demora por parte da instituição para sanar o problema, a 

necessidade de o ambiente estar fechado para que o sistema de refrigeração funcione e a 

dificuldade para desenvolver o trabalho quando as ferramentas ficam mudando de lugar, nesse 

caso, as agulhas e a tesoura. 
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Considerando que a organização dos instrumentais contribuiria para o bom andamento 

do trabalho, a falta de um lugar de referência para guardar as ferramentas representaria um fator 

de impedimento para a atividade. TN.H conseguiu, ao mesmo tempo, resolver dois problemas 

que se apresentavam, a falta do vidro e a falta de um lugar de referência para algumas 

ferramentas. Sua ação inventiva teve o intuito de sanar os impedimentos impostos pelo real e 

faz parte de um movimento de protagonismo. Ele encontrou vias alternativas, utilizando os 

recursos disponíveis, para resolver questões que dificultariam o bom desenvolvimento da 

atividade. Veremos a seguir outros obstáculos presentes no ambiente de trabalho. 

 

P – Mas vocês perguntam, questionam o porquê que o carrinho não está consertado 

ainda? 

TN.13 – Com certeza. 

P – E as pessoas responsáveis dizem o quê? 

TN.13 – Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Teve uma vez que a gente/ teve uma vez 

que nós consertamos do próprio bolso. Nós fizemos uma vaquinha justamente pra 

facilitar o nosso trabalho. 

 

Uma das queixas apresentadas pelos técnicos em necropsia acerca das dificuldades 

relacionadas ao trabalho é o peso que eles pegam ao manusear os cadáveres. O relato acima 

trata também deste assunto, pois o carrinho pantográfico, citado por TN.13, contribuiria para 

que eles não precisassem utilizar tanta força para deslocar os cadáveres, sobretudo para 

movimentá-los nas geladeiras cadavéricas. 

O carrinho pantográfico é um instrumento que facilita o desenvolvimento do trabalho 

evitando que os técnicos em necropsia façam esforço desnecessário no manuseio dos cadáveres, 

contribuindo assim para proteger os trabalhadores de possíveis lesões. Dada a importância desse 
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equipamento e a não resolução do problema por parte da instituição, o grupo teria se reunido 

para arrecadar fundos que custeariam o seu conserto, articulação que também revela o 

protagonismo dos trabalhadores diante de uma dificuldade imposta pelo real. 

A arrecadação de valores para o conserto de um equipamento de trabalho encontra, 

consequentemente, atravessamentos com a questão financeira e com a decisão de assumir uma 

responsabilidade que não seria dos trabalhadores, mas da instituição. Além disso, é importante 

lembrar que a questão financeira foi um ponto recorrente durante as entrevistas, pois eles 

consideram que são mal remunerados, sobretudo em decorrência das exigências e riscos da 

função. 

Em outro ponto da entrevista, TN.13 relatou que atualmente eles deixaram de assumir 

o conserto do carro pantográfico, frisando que se continuassem a fazê-lo a instituição iria se 

manter ainda mais acomodada. O fato é que atualmente eles continuam realizando um esforço 

desnecessário ao pegar um peso que poderia estar a cargo da máquina durante o manuseio dos 

cadáveres. Com isso, aumentam-se os riscos de ocorrer lesões associadas ao exercício 

profissional que comprometem, portanto, a saúde do trabalhador. 

 

TN.01 – [...] eu idealizei a fundação de uma associação representante de classe em 

nível nacional, uma vez que os profissionais de necropsia não têm uma representação 

legal no país ainda. Eu... eu vi a possibilidade, a oportunidade de se criar uma associação 

nesse sentido. [...] E a gente teve que criar um critério e o critério que eu imaginei que 

seria sensato seria o profissional técnico que tivesse o cadáver humano como objeto 

científico de estudo. Então, aquele profissional que trabalhasse com o cadáver 

cotidianamente, de maneira técnica, não científica, não docência, mas técnica, ele 

poderia ser enquadrado nessas áreas. [...] a gente identificou essas 4 (quatro) áreas. 

Técnico em necropsia clínica ou patológica, que é do SVO. Técnico em necropsia 
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forense ou médico-legal, que é o do IML. Técnico em anatomia humana, nas 

universidades. E tanatopraxistas, nos tanatórios. 

 

A iniciativa de criação de uma associação que represente legalmente a categoria é um 

grande passo na luta política pela garantia de direitos dos trabalhadores. O relato de TN.01 

versa sobre o movimento de criação da Associação Brasileira de Técnicos em Anatomia, 

Necropsia e Tantatopraxia (ABRANT), idealizada por ele, que atualmente é acadêmico no 

curso de direito. Essa articulação revela o protagonismo dos técnicos em necropsia deste SVO 

em virtude da idealização, organização e articulação de um projeto que visa beneficiar os 

trabalhadores da categoria em nível nacional. Este projeto conta ainda com a colaboração e 

engajamento de representantes da categoria profissional que residem em várias regiões do 

Brasil, articulação que foi feita através do referido idealizador do projeto com o apoio de outros 

técnicos em necropsia da instituição. 

A associação visa contemplar os técnicos em necropsia que atuam em 4 (quatro) 

seguimentos: no clínico, no forense, na anatomia humana e na tanatopraxia. De acordo com 

TN.01, o parâmetro utilizado por eles para estabelecer esta definição foi contemplar “o 

profissional técnico que tivesse o cadáver humano como objeto científico de estudo”. Este 

parâmetro de definição está ancorado ao percurso histórico do domínio de necropsia/ autópsia 

(Amat, 2003; Espert, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d; Finkbeiner et al., 2009; Mateos et al., 2009). 

Ficou delimitado também que a associação representaria apenas os trabalhadores que exercem 

uma função técnico-científica. 

É curioso observar que, apesar de alguns dos técnicos em necropsia do SVO terem se 

mobilizado para a construção de um projeto de alcance nacional para a categoria, eles se 

encontram desmobilizados no nível local. Com essa cisão do grupo, eles perderam força para 
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lutar pela garantia dos seus direitos dentro da própria instituição. Considerando que, 

possivelmente o projeto de criação da ABRANT teria encontrado uma maior possibilidade de 

articulação, caso os técnicos em necropsia tivessem mantido o nível de entrosamento e a força 

política que apresentavam no início da formação do grupo, conforme informações presentes 

nos relatos. 

 

4.3.3. Desdobramentos da ação 

 

 É difícil dimensionar as possíveis repercussões do trabalho desenvolvido com os 

técnicos em necropsia. Consideramos que as vivências e os afetos produzidos durante as 

atividades de campo promoveram e ainda poderão promover reverberações diversas, seja na 

vida dos protagonistas, do pesquisador ou dos leitores destes escritos. Inclusive, um dos 

compromissos firmados com o grupo foi o encaminhamento da presente pesquisa às mãos dos 

técnicos em necropsia, assim que publicada, fato que certamente pode gerar novas implicações, 

novas reflexões, novos sentidos e novos atravessamentos para estes trabalhadores. 

Diante do exposto, entendemos que a pesquisa em questão suscitou dos técnicos em 

necropsia a reflexão sobre o seu fazer cotidiano. No entanto, não sabemos em quais 

desdobramentos chegaríamos caso tivesse havido continuidade do trabalho desenvolvido. 

Apresentamos aqui relatos que apontam para o processo de reflexão destes trabalhadores acerca 

da sua atividade, considerando o recorte temporal concernente à pesquisa. 

 

P – É essa a impressão que você tem da morte? 

TN.01 – É, é isso sim. É interessante você perguntar isso, porque a gente que é 

profissional talvez como uma forma de defesa até psicológica, às vezes deixa de 
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atentar pra esse tipo de questão. E eu confesso que eu tive uma certa... uma certa 

dificuldade de responder isso sem/ de maneira objetiva, sem precisar pensar. Eu fiquei 

pensando em uma resposta pra responder isso. Eu acho que é por conta de que, como 

meio de defesa, a gente não costuma pensar muito disso no que seria a morte. A 

gente limita muito a morte como objeto de trabalho da gente de todos os dias. [...] a 

gente fica de certa forma frio de tanto lidar com isso todos os dias e que isso passa 

ser algo natural. E acho que quando se passa ser algo natural pra você, você muitas 

vezes não se preocupa com o significado daquilo. 

 

No decorrer da Etapa 01 da pesquisa, os processos de automatismos também foram 

analisados pelos técnicos em necropsia. Em várias ocasiões tivemos momentos em que os 

protagonistas “abriam parênteses” no diálogo para comentar sobre as reflexões despertadas pela 

entrevista semiestruturada, conforme exemplificado acima. Em seu relato, TN.01 frisou que o 

fazer cotidiano muitas vezes ocorre de maneira irrefletida, sem atentar para determinadas 

questões que integram o seu repertório laboral. 

Quando TN.01 comentou que em função de um “meio de defesa, a gente não costuma 

pensar muito disso no que seria a morte”, ele está falando de um processo de negação da morte 

na cultura ocidental capitalista, amplamente discutido por estudiosos (Ariès, 2003; Castiel, 

2015; Elias, 2001; Foucault, 1979, 1988; Martins, 2004). Interessante notar que, mesmo em 

uma instituição em que a morte compõe a dinâmica de trabalho, ela também passa ser 

escamoteada. 

Ao que parece, o processo de objetificação do cadáver, que é um mecanismo integrante 

do fazer profissional dos técnicos em necropsia, tem a finalidade de ocultar os significados da 

morte, de levá-los a compreensão de que estão lidando com uma peça anatômica, não com um 

cadáver humano que carrega uma história. Assim, a referida estratégia de objetificação requer 
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que hajam os processos de despersonificação e redução do cadáver, excluindo significados 

afetivos e sendo visto como um conjunto de órgãos que devem ser examinados. 

Quando os estudiosos afirmam que a morte tem sido considerada intrusa no mundo 

ocidental contemporâneo (Ariès, 2003; Castiel, 2015; Elias, 2001; Foucault, 1979, 1988; 

Martins, 2004), apontam consequentemente para um processo de desnaturalização da morte, 

como se ela tonasse uma intrusa neste projeto de sociedade. Inclusive, já discutimos aqui que a 

morte não deve ser pensada como um processo estritamente biológico e que é importante 

considerar os seus atravessamentos políticos (Foucault, 1979, 1988, 1999, 2008). 

Nesse sentido, em seu relato, TN.01 afirmou que “[...] a gente fica de certa forma frio 

de tanto lidar com isso todos os dias e que isso passa ser algo natural”. Na sua concepção, o 

fato de trabalhar com a morte faz com que ele passe a vê-la como “natural” e, além disso, 

classifica esse processo como “frieza”. No decorrer das entrevistas, os técnicos em necropsia 

aludiam a ideia de “frieza”, que está associada ao seu fazer profissional, como algo socialmente 

negativo, era como se o uso do termo fosse traduzido em falta de sentimentos. Ao mesmo tempo 

há uma naturalização dessa “frieza”, reconhecendo assim a sua importância para o andamento 

do trabalho. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 03] 

TN.M – Mas tem várias picuinhas que tem assim besteirinhas. Sabe? Que dá ouvido... 

TN.H – Eu achava... 

TN.M – E em vez de [a direção] pegar você que tá envolvido e você que tá envolvido 

na conversa: “Vamos chamar os dois aqui. Vamos que eu quero saber, tirar essa história 

a limpo”. Não. Aí fica dando ouvido só a um, que conta às vezes a história distorcida. 

E aí pronto, aí... 

[...] 
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TN.M – A gente não tinha conhecido. Ninguém tinha pisado no calo um do outro. 

Entendeu? E era ótimo, a gente conseguiu muita coisa. Sei lá, conseguiu o computador, 

conseguiu... a gente se juntou com... 

TN.H – Quando era unido. 

TN.M – É, quando era unido, era ótimo. 

TN.H – Viu como é... como é importante? 

TN.M – A diferença. Pois é! Os meninos juntaram e compraram o colchão, juntaram e 

compraram o frigobar. Entendeu? E aí... E fora outras coisas. Não tinha álcool em gel, 

não tinha a questão do hipoclorito, que é o que/ é o certo pra trabalhar em da sala de 

necropsia. Muitos dos materiais da sala de necropsia, a gente falou: “Olha, tá 

precisando trocar”. A gente fez, conseguiu. As máscaras de vapor, é... Tipo, várias 

coisas que a gente... que a gente não tinha, foram conseguidas nesse/ nessa parte 

quando a gente se juntou [...]. 

[...] 

P. – De coisas tão grandes que vocês conseguiam, pra hoje coisas tão pequenas que 

vocês não conseguem mais. 

TN.M – É. 

P. – E aí, eu fico pensando assim... Até que ponto... até que ponto essa desunião do 

grupo não seria uma coisa interessante pra instituição? 

TN.M – Não, com certeza. É ruim, todo mundo sai perdendo no final das contas. Mas... 

[...] 

TN.H – É, tem Lado A, Lado B e Lado neutro. Então o Lado A e o Lado B, que os 

neutros falam, é que é falta de humildade. Tanto o Lado A, que fez/ aprontou muito, e 

o Lado B agora disse que não tem mais como ceder, que nessa humildade eles olhariam 

não pela reincidência dos erros. Olhariam pelo bem comum, bem maior, que é a 

equipe num sentido geral. 

[...] 

TN.M – [...] Antigamente tinha isso, a direção acho que meio que queria 

desestabilizar. 
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TN.H – Aí não tem como. 

TN.M – Se tivesse um problema comigo porque eu recebi um corpo errado, que não era 

pra receber, todos os outros diziam que: “Não, mas ela deveria ter... ela tem que receber 

mesmo porque a gente tem que fazer assim”. Se eu errasse, todo mundo tomava as 

dores. Era muito legal. 

TN.H – Isso é muito bom. 

TN.M – Pois é! Mas aí... enfim, aí aquela série de problemas com relação à direção 

também. Isso é muito chato. Porque eu acho que talvez não seja o objetivo, mas 

contribui. Uma má administração reflete sobre todo o resto. Entendeu? 

[...] 

TN.H – O grupo tem que perceber... o grupo tem que perceber que nós aqui estando 

unido é como... Muitas formigas não derrubam uma casa? Uma formiga consegue fazer 

alguma coisa numa casa? Mas muitas derrubam uma casa. 

TN.M – É. 

[...] 

P. – Vocês tinham se despertado pra isso antes? 

TN.H – Não. Você foi... 

TN.M – Não! Não, da direção já sim. 

TN.H – Assim, da direção... Você... você despertou muita coisa, foi importante. Tanto 

é que eu tava até agora/ não sei se era uma brincadeira que veio no meu coração de haver 

uma possibilidade de lhe contratar. Ou então um psicólogo pra ter pelo menos... 

TN.M – Hum [risos]. Coitado, vai ter um trabalho. 

TN.H – Pelo menos vir uma vez por mês assim conversar. 

[...] 

TN.M – Assim, além de a pesquisa despertar, né, aquela coisa... Ah! Aquela velha 

união que vocês tinham não era tão bom? 

TN.H – Exato! Exato! 

TN.M – Era! Era! Assim, tipo, a gente já tinha esquecido disso. 
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Existe uma queixa, por parte dos técnicos em necropsia, sobre a postura da direção do 

SVO no que concerne a uma suposta parcialidade na lida com os conflitos entre os servidores. 

De acordo com TN.M, a direção ouviria apenas uma das partes envolvidas na questão. Eles 

afirmaram em seus relatos que a postura da direção nessas situações, além de não contribuir na 

resolução dos conflitos, ampliaria a tensão e a discórdia entre os membros da instituição. 

Após falar sobre os referidos conflitos entre os servidores, de modo geral, e sobre a 

forma como a direção os conduzia, TN.M chamou atenção especificamente aos conflitos 

existentes entre os técnicos em necropsia. Ela comparou o modo como o grupo funcionava no 

início da sua formação e como funciona atualmente. Lembrou que no início o grupo conseguia 

se articular com o objetivo de reivindicar melhores condições de trabalho. 

Eles se mobilizavam para requerer os seus direitos em questões como equipamentos de 

segurança, por exemplo. Uniam-se também para arcar com os custos da aquisição de itens que 

lhes proporcionariam maior bem-estar e conforto durante os plantões, os quais dificilmente 

conseguiriam por vias institucionais, como o computador e o frigobar, adquiridos para o 

dormitório dos necrotomistas. 

No decorrer da entrevista, utilizamos as informações que eles trouxeram sobre um 

período de maior articulação dos técnicos em necropsia, marcado por diversas conquistas 

coletivas, para a reflexão sobre o modo como o grupo se configura no momento. Comparamos 

com os relatos em que eles discutiram as divisões e conflitos atuais, onde a categoria não 

consegue conquistar coisas menos difíceis do que aquelas que conseguia antes da supracitada 

desmobilização do grupo. 

O fato é que, conforme os relatos, o grupo de técnicos em necropsia alcançou diversas 

conquistas através da sua articulação, que contava inclusive com a mobilização em movimentos 
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grevistas. No período em que esses trabalhadores estavam organizados, eles conseguiam 

proteger uns aos outros enquanto grupo e avançaram na conquista de direitos como: a mudança 

na designação de algumas atribuições que configuram desvios de função, a conquista de mais 

respeito na relação com os superiores hierárquicos, a aquisição de bens de uso coletivo etc. 

É necessário ressaltar que os técnicos em necropsia afirmaram em vários momentos ter 

consciência da importância da categoria para o andamento do trabalho na instituição. Por ser 

um cargo estratégico, possivelmente eles teriam tido força para avançar nas conquistas dos seus 

direitos, como ocorria no início da formação do grupo, quando se mantinham organizados. Tudo 

isso nos fez questionar até que ponto seria interessante para a instituição a desmobilização do 

grupo de técnicos em necropsia. Portanto, lançamos este questionamento à dupla de 

protagonistas, sem qualquer intenção de fulanização. O intuito de confrontá-los com essas 

informações que surgiram ao longo da pesquisa de campo foi, conforme propõe Lourau (2004), 

instigá-los a refletir acerca dos melindres institucionais e buscar recursos para agir sobre a 

realidade. 

Conforme afirmamos, o questionamento que fizemos aos técnicos em necropsia visava 

lançar luz sobre a lógica institucional, que está para além de figuras isoladas ou de gestores 

específicos. Contudo, TN.M atribuía especificamente aos membros da direção do SVO o 

interesse na desarticulação do grupo, dizendo que: “Antigamente tinha isso, a direção acho que 

meio que queria desestabilizar”. Eles relataram ainda outras posturas adotadas pela direção, as 

quais teriam como objetivo promover o conflito entre os técnicos em necropsia. TN.M, em sua 

análise acerca do papel dos gestores do SVO, afirmou que: “Uma má administração reflete 

sobre todo o resto”. 

Na sequência, TN.H comentou sobre a força que pode ser encontrada no grupo quando 

este se une em prol dos mesmos objetivos. Utilizando uma metáfora ele nos coloca a seguinte 
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indagação: “Uma formiga consegue fazer alguma coisa numa casa? Mas muitas derrubam uma 

casa”. Este questionamento é muito simbólico e representativo face aos conflitos apresentados 

pelo grupo. Fica claro que a reunião dessas formigas representa a organização e a força dos 

trabalhadores. A casa a ser derrubada poderia representar os diversos impedimentos que os 

técnicos em necropsia enfrentam no SVO, tais como: as amarras institucionais, as relações entre 

os servidores, as condições de trabalho, as condições salariais. Enfim, os sentidos atribuídos à 

casa podem ser múltiplos, mas o fato é que ela nunca será derrubada por formigas isoladas. 

Diante das questões que surgiram, indagamos se em algum momento eles já haviam se 

dado conta desses pontos que tínhamos acabado de discutir. Eles então afirmaram que o 

trabalho de intervenção teria despertado várias reflexões, estimulando que eles ampliassem a 

percepção sobre várias questões. 

TN.H completou que sentia a necessidade de ter um psicólogo trabalhando na 

instituição. Ele afirmou que os trabalhadores do SVO necessitariam de uma escuta psicológica 

e acrescentou que, caso fosse possível a contratação de um psicólogo, este teria muito trabalho 

a desenvolver. Possivelmente este tenha sido um dos fatores que contribuiu para que todos os 

técnicos em necropsia da instituição aderissem à pesquisa. 

TN.M considerou também que a pesquisa teria contribuído para despertar lembranças 

que estavam “soterradas” e esquecidas. Em análise sobre o trabalho desenvolvido na etapa 

clínica da pesquisa, eles consideraram que esta teria cumprido o papel de fazer com que eles 

voltassem a enxergar a força que tiveram outros momentos, quando se articulavam e atuavam 

com maior protagonismo. Estimamos que o trabalho desenvolvido possa ter sido um disparador 

para que eles encontrem novas formas de constituição do grupo, de modo que sejam capazes 

ampliar o poder de agir, sobretudo pelas vias de uma construção coletiva. 
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[ENTREVISTA COLETIVA 02] 

P – Então, não tendo nada a acrescentar, eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação 

de como vocês se sentiram ao longo do processo, desde a primeira entrevista individual 

às entrevistas que a gente fez em dupla, a primeira entrevista de instrução ao sósia e a 

entrevista de hoje. Que sentimento vocês têm desse processo como um todo? 

TN.H – Eu, particularmente, o sentimento que eu tenho é que diante dessas entrevistas, 

essas falas que a gente ouve contigo, eu vi/ a gente poderia fazer um roteiro de 

necrotomista. Ou alguma, é... elaborar uma cartilha do necrotomista, alguma coisa que 

pudesse, é... o necrotomista/ assim, porque a gente não tem nenhuma matéria de... de... 

de/ do serviço de necrotomista. E diante de/ você fez tanta pergunta à gente que eu vi 

assim, seria até bom se a gente tivesse uma cartilha do necrotomista ou algo 

parecido. Não sei se eu falei a palavra certa, mas... Que a gente não tem nada assim do 

necrotomista, do modo do trabalho, de como a gente faz/ o necrotomista/ o serviço em 

si. Né? Se eu procurar um livro do patologista, tem. Mas não tem do necrotomista. 

TN.M – É. 

P – E que sentimento você teve ao longo do processo, dessas entrevistas? 

TN.H – É importante ver que o valor. Né? O valor da nossa profissão. Assim, eu 

observei muita coisa que eu não observava e observei de acordo com a gente 

conversando aqui. Quer dizer, fazia, sempre vivia esse momento, mas nunca parei 

pra pensar assim tão detalhado como eu tô agora vendo. Quer dizer, de suma 

importância. 

[...] 

TN.M – [...] É, e também reflexivo. Né? De tanto que a gente faz, do nosso trabalho, o 

fato de a gente fazer o trabalho de outras pessoas. Né? Da gente [sic] se 

sobrecarregar um pouco. De ter responsabilidade que não é nossa. Esse é outro 

ponto também. Deixa eu ver o quê mais. É, eu acho que resumindo é isso, os 3 (três) 

pontos principais são esses. Mas é interessante. Foi ótimo ter participado. Eu gostei 

bastante. 
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TN.05 – Ok. Eu que agradeço você também por estar tendo essa visão por nós, por tá 

olhando por nós. Né? Alguém, alguma alma boa realmente resolveu olhar por nós 

[risos]. Já é um avanço. Né? Já vai ter alguma coisa na literatura. 

 

 Ao fim do segundo encontro da técnica de Instrução ao Sósia, na entrevista de 

autoconfrontação, buscamos fazer com que os protagonistas refletissem sobre o processo de 

análise realizado até então, através da pergunta: “Que sentimento vocês têm desse processo 

como um todo?”. Esta questão teve o intuito de abrir espaço para que eles pudessem elaborar 

aquilo que foi mobilizado durante as entrevistas, além de demarcar que estávamos caminhando 

para o encerramento daquele encontro. 

Inicialmente, gostaríamos de frisar que a pergunta utilizada para o encerramento do 

referido encontro de entrevista de Instrução ao Sósia (Clot, 2007, 2010b; Machado, 2005; 

Oddone, Re & Briante, 2008) possibilitou que eles verbalizassem sobre os deslocamentos do 

modo automático de realizar o seu trabalho. Em sua avaliação, TN.H afirmou que: “[...]  fazia, 

sempre vivia esse momento, mas nunca parei pra pensar assim tão detalhado como eu tô agora 

vendo”. Dessa forma, ele sinalizou que as entrevistas clínicas teriam possibilitado que ele 

olhasse de modo diferente e mais amplo sobre a própria atividade. TN.M, por sua vez, também 

falou sobre o processo reflexivo que vivenciou, declarando que a pesquisa lhe possibilitou 

perceber a sobrecarga de trabalho e os desvios de função aos quais ela estava submetida. 

 Em seu relato, TN.H fez referência ao processo de Instrução ao Sósia, pontuando que 

as perguntas durante a etapa de instrução fizeram com que ele sentisse falta de uma referência 

formal que oferecesse diretrizes para o trabalho dos técnicos em necropsia. Ele afirmou: “eu vi/ 

a gente poderia fazer um roteiro de necrotomista”. De acordo com ele, as prescrições do seu 

trabalho carecem de uma formalização e gostaria que essas diretrizes fossem elaboradas como 

uma espécie de “cartilha do necrotomista”. 
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Ao abordar a carência de formalização das prescrições relativas ao trabalho do 

necrotomista, TN.H fez um comparativo com a realidade dos médicos patologistas, que 

encontram manuais técnicos de referência para a atividade profissional. TN.M concordou com 

a observação feita por TN.H. Ao se queixarem dessa suposta falta ou escassez de referências 

formais para o trabalho do técnico em necropsia, eles se queixam da pouca atenção dada à 

categoria profissional no âmbito da literatura técnica. 

Na sequência, TN.H falou sobre a valorização da função de técnico em necropsia, 

afirmando: “É importante ver que o valor. Né? O valor da nossa profissão”. Ao falar da 

importância de ver a função ser valorizada, ele fez referência ao trabalho de pesquisa 

desenvolvido com eles, em contraponto à falta de manuais de referência para a função da qual 

eles se queixaram. 

Cabe ressaltar que, algumas vezes, durante a apresentação da proposta da pesquisa, antes 

mesmo de explicar os motivos que nos levaram a desenvolver este trabalho, técnicos em 

necropsia se antecipavam e questionavam: “Por que você decidiu fazer a pesquisa com a 

gente?”. Dava a impressão de que alguns deles achavam estranho alguém se dedicar a 

desenvolver uma pesquisa com a sua categoria profissional. 

Durante a entrevista de TN.05, ao responder a última pergunta: “Há algo mais sobre a 

sua profissão que você deseja falar?”, ele aproveitou o espaço para agradecer pela pesquisa e 

completou: “alguma alma boa realmente resolveu olhar por nós”. Em seu relato, TN.05 nos 

levou a entender que ele considera que a sua categoria profissional não possui visibilidade e 

que também não costuma despertar o interesse do campo científico. Inclusive, ele frisou a pouca 

referência encontrada na literatura sobre o trabalho do técnico em necropsia e considera que 

pesquisa se configura como uma oportunidade de ter nova referência na área, além da 

possibilidade de ter a sua voz reconhecida e de poder falar sobre as suas vivências. Talvez os 
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fatores supracitados também tenham contribuído para o índice de adesão dos trabalhadores à 

pesquisa. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 03] 

TN.H – No que diz respeito a essa pesquisa, houve um despertamento. Apesar de que, 

pode ser que a gente não chegue numa conclusão, mas houve um despertamento. Tanto 

é que no intervalo dessa pesquisa eu cheguei a mencionar com alguns, alguns 

necrotomistas, falar a importância de estarmos unidos. Citei até o exemplo da/ do 

saco de batata, que a gente tava como um saco de batata. Tinha um saco de batata e 

muitas batatas dentro e a gente poderia fazer o purê dessas batatas. Quer dizer, se a 

gente estivesse como um purê, a gente tava em unidade. Não era nem mais unido, em 

unidade. E em unidade a gente ia atingir os objetivos, ia mais longe, ia ser mais 

forte. 

 

 No relato acima, TN.H utilizou uma nova metáfora, comparando o grupo de técnicos 

em necropsia a um saco de batatas, onde os membros estavam fisicamente juntos, mas não se 

uniam, não se mobilizavam coletivamente. A referida metáfora foi utilizada por ele em diversos 

momentos para expressar o desejo de que o grupo mudasse seu modo de funcionamento, 

justificando sua colocação com o argumento de que: “em unidade a gente ia atingir os objetivos, 

ia mais longe, ia ser mais forte”. 

Lembramos que TN.H apresentou alta frequência na instituição durante todo o processo 

da pesquisa de campo. Ele cumpria os seus plantões regularmente e era o mais requisitado pelos 

colegas para as substituições e trocas de plantões. Além disso, ele é um dos técnicos em 

necropsia que transita com facilidade entre os dois subgrupos conflitantes e afirmou que tenta 

estabelecer o diálogo entre eles. No relato acima, pudemos perceber também que as reflexões 
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produzidas durante as entrevistas de Instrução ao Sósia chegaram àqueles colegas que se 

encontram em conflito com seus pares. 

Foi possível perceber que ao longo da pesquisa os técnicos em necropsia teriam 

demonstrado ampliação na abertura para discutir entre eles alguns pontos sensíveis e 

importantes ao grupo, mesmo que seja ainda de maneira limitada. No decorrer das entrevistas, 

TN.H sinalizou a ocorrência de algumas tentativas de rearticulação do grupo que, apesar de não 

apresentar avanços expressivos até o presente momento, demonstram que eles começaram a 

perceber a importância da força do grupo para a ampliação do poder de agir e para a melhoria 

das condições de trabalho. 

 

[ENTREVISTA COLETIVA 03] 

P – [...] E você estava dizendo da necessidade de ter um profissional de escuta aqui, né? 

Por esse processo que a pesquisa teria despertado... 

TN.H – Despertou. 

P. – Ilustra pra gente, de forma prática, esse despertar. O quê que aconteceu de forma 

prática pra perceber que algo foi despertado? Claramente, assim... 

TN.H – É porque... é porque a gente tava assim, como cego de entendimento, e nas 

nossas conversas foi abrindo mais, acredito. Porque a gente só... só tinha que dar o 

expediente e olhava dessa natureza. E agora a gente tá vendo com mais clareza. Eu 

creio que você somou nessa... nessa ideia de que, no meu caso, não sei no caso dos 

meninos que têm uma formação acima de mim, já tenho visto isso. Eu/ foi necessário, 

tanto é que quando você começou a falar comigo eu tive aquela oportunidade de me 

expor mais, eu me senti mais, assim... tive mais, assim, a chance de me abrir e você 

me escutou e também me colocou algumas ideias que clarearam. Hoje eu renasci. 
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 Em todas as etapas da pesquisa houve manifestação dos técnicos em necropsia quanto à 

necessidade de ter um atendimento psicológico. No relato acima, TN.H falou como teria sido 

para ele participar da construção desta pesquisa e pontuou algumas possíveis mudanças. Ele 

aludiu ao momento da entrevista individual, na Etapa 01 da pesquisa, dizendo: “[...] quando 

você começou a falar comigo eu tive aquela oportunidade de me expor mais, [...] tive mais, 

assim, a chance de me abrir [...]”. Ele foi de fato um dos trabalhadores que mais se envolveu 

com a pesquisa, contribuindo de diversas formas para que ela acontecesse, inclusive auxiliando 

na mediação do contato entre nós e os demais técnicos em necropsia. Além disso, desde a 

primeira entrevista, ele demonstrou a necessidade de falar sobre as diversas vivências que teve 

ao longo da carreira profissional. 

Ao falar sobre as mudanças que o processo de análise teria despertado, TN.H utilizou 

uma nova metáfora. Ele associou a ausência de reflexão sobre a atividade a uma “cegueira de 

entendimento” e afirmou que a pesquisa teria contribuído para que eles pudessem abrir os olhos 

para tais questões. Ao tecer uma avaliação sobre a sua vivência na pesquisa, TN.H afirmou que: 

“agora a gente tá vendo com mais clareza”. É interessante notar que a utilização da expressão: 

“a gente” no seu relato denotaria a inclusão do grupo de técnicos em necropsia nas supostas 

mudanças de percepção sobre a própria atividade. 

Na sequência, ao emitir uma opinião específica sobre o pesquisador, TN.H voltou a 

trazer a palavra para si, dizendo: “Eu creio que você somou [...] não sei no caso dos meninos 

que têm uma formação acima de mim, já tenho visto isso”. Nessa expressão surgiram 

novamente as diferenças entre as escolaridades dos técnicos em necropsia. Este tipo de 

colocação se fez presente com frequência nos relatos, a qual muitas vezes foi colocada como 

balizador das relações entre os membros do grupo. Esta questão sinaliza também os modos de 
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funcionamento das estratégias de poder presentes na estrutura hierárquica da instituição, a qual 

se apresenta marcada pelo discurso da autoridade e do saber médico. 

Ao encerrar sua opinião sobre os atravessamentos produzidos pelo processo de pesquisa, 

TN.H verbalizou: “Hoje eu renasci”. Apesar de termos poucos elementos que versem sobre 

mudanças concretas no funcionamento do trabalho dos técnicos em necropsia, o uso do termo 

[re]nascimento merece ser discutido na análise, pois carrega em sua essência a relação com um 

processo de transformação, a qual seria ponto basilar para a Clínica da Atividade. 

Cabe notar a carga simbólica que transborda na expressão do renascer, sobretudo em 

um espaço onde a morte é a tônica do cotidiano de trabalho. Por fim, almejamos que esta 

pesquisa possa contribuir de alguma forma, por mais modesta que seja, para a transform[ação] 

da realidade vivenciada pelos técnicos em necropsia no contexto brasileiro e que a potência do 

renascimento continue a vigorar. 
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5. Considerações finais 

 

Conforme afirmamos no início, a ideia de desenvolver esta pesquisa surgiu através da 

sugestão de um médico legista, com quem interagimos em etapa anterior de formação e 

reflexão. Ele lançou a proposta em tom de questionamento: “Por que você não faz a sua 

pesquisa com os técnicos em necropsia? Seria interessante, já que são eles que colocam a mão 

na massa”. Com isso, ele estava alertando sobre a necessidade de a comunidade científica 

dedicar atenção a esta categoria profissional. 

No decorrer do período do mestrado, fui questionado em várias ocasiões com relação à 

escolha do campo. Os questionamentos vinham muitas vezes de pessoas do meio acadêmico, 

de amigos, de familiares e, inclusive, da direção do SVO e de alguns técnicos em necropsia, 

durante a apresentação da proposta de pesquisa. Estes questionamentos transmitiam impressões 

diversas como admiração, surpresa, estranhamento, aversão etc. 

É de praxe que os pares do meio acadêmico nos indaguem sobre os motivos do interesse 

pelo tema da pesquisa que desenvolvemos, com o objetivo de entender as nossas implicações e 

interesses. Houve aqueles que questionavam com uma postura pautada no interesse científico, 

demonstrando que queriam saber mais, compreender melhor. Contudo, houve aqueles que, ao 

tomarem conhecimento sobre o tema, demonstravam espanto imediato. Alguns, na sequência, 

indagavam algo como: “Mas por que você quis estudar esta área?”. 

É interessante notar que o tom de vários desses questionamentos apresentava uma 

espécie de confrontação, deixando nas entrelinhas a seguinte ideia: “Em meio a tantas 

categorias profissionais que poderia ter escolhido, por que você se interessou logo por esta?”. 

Algumas vezes chegando a confrontar de modo mais explícito ao completar: “Justo isto?”. 
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Este modo de abordagem nos levava a questionar os motivos de algumas dessas pessoas 

sequer repetirem os termos necropsia ou técnico em necropsia. O uso dos pronomes-

substitutivos revelaria uma dificuldade de tocar nesses nomes? Haveria dificuldade em lidar 

com o tema? Por que falar sobre esta categoria profissional causava espanto? Devemos colocar 

em xeque este tipo de postura aversiva, de espanto, que certamente contribui para alimentar os 

estigmas que estes trabalhadores enfrentam em seu cotidiano. 

No contato inicial com o SVO, a apresentação da proposta de pesquisa aos 

representantes da direção foi marcada por certa reserva. Enquanto isso, os técnicos em 

necropsia receberam a ideia com empenho, interesse e adesão total do grupo. Essa diferença de 

posicionamentos chamou a nossa atenção e nos fez colocar em questão os motivos que estariam 

envolvidos nas posturas de reserva e de adesão. 

Consideramos que a estruturação das duas etapas teórico-metodológicas favoreceu 

nitidamente o andamento do processo de pesquisa. O diário de campo, que foi alimentado desde 

o primeiro até o último contato com a instituição, colaborou para que os detalhes 

permanecessem acessíveis e contribuiu para ampliar as possibilidades de análise. 

As entrevistas semiestruturadas realizadas na etapa 01, possibilitaram que todos os 

membros do grupo olhassem para diversas questões que envolviam o seu trabalho e os 

atravessamentos deste com outros aspectos da vida. Além disso, esta etapa ampliou as 

possibilidades para a realização da próxima, pois nela pudemos criar vínculos que facilitaram 

o desenvolvimento da técnica de Instrução ao Sósia. 

Na etapa 02, iniciamos com a realização de uma observação do trabalho da equipe 

durante o exame de necropsia, seguida por 3 (três) entrevistas coletivas de IaS, em momentos 

distintos, dispostos na sequência: entrevista de instrução, entrevista de autoconfrontação e 

entrevista devolutiva. Esta etapa fez emergir de modo mais abrangente e profundo pontos de 
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conflitos que foram levantados na etapa anterior, como o caso dos desvios de função. Tais 

assuntos ganharam maior espaço de reflexão e despertaram ideias que poderiam ampliar o poder 

de agir do grupo. 

Os relatos apontaram que a maior parte dos participantes tomou conhecimento desta 

ocupação profissional na idade adulta, o que denotaria uma baixa visibilidade social da 

categoria.  Supomos que alguns fatores podem ter relação com esta questão. Dentre eles, 

podemos citar os poucos cursos de formação de técnico em necropsia no país, o que contribui 

para que o quadro de pessoas com formação na área ainda seja pequeno. Além disso, o campo 

de atuação desse trabalhador é restrito, normalmente ligado a órgãos do Estado ou a instituições 

de ensino superior e técnico. 

Consideramos também que o processo de escamoteamento da morte nas culturas 

ocidentais capitalistas pode contribuir para a baixa visibilidade social da ocupação profissional, 

bem como para alimentar os estigmas que lhes cercam. Lembramos também que há fatores no 

processo histórico relacionado ao estudo do cadáver e ao desenvolvimento da necropsia que 

podem ter contribuído para tais estigmas, como os registros de furto dos cadáveres para a venda 

às escolas de medicina. 

Foi possível perceber também que a escolha desta ocupação para a carreira profissional 

ocorreu de forma aleatória para alguns dos participantes, sem compreensão acerca das 

atribuições do cargo. Apesar de o ingresso na função não ter sido algo almejado ou planejado 

para a maioria, grande dos técnicos em necropsia declarou que pretende continuar atuando na 

área. Alguns dos que relataram o interesse em continuar exercendo o cargo, afirmaram que 

mudar de vínculo institucional, motivados pela questão salarial. Os participantes em questão 

afirmaram que os técnicos em necropsia do ITEP (instituição equivalente ao IML) são melhor 

remunerados e que, portanto, pretendem prestar concurso púbico para a referida instituição. 
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Havia outros pontos que promoviam insatisfação para o grupo. Dentre eles, podemos 

citar a falta ou a má conservação de alguns instrumentos/materiais de trabalho, ponto de 

dificuldade recorrente nos relatos. Podemos citar também a falta de treinamento, as dificuldades 

de relacionamento entre os membros do grupo de técnicos em necropsia, bem como entre eles 

e os membros da direção da instituição. Todas estas questões eram frequentemente consideradas 

pelos participantes como impedimentos do poder de agir. 

Os conflitos existentes entre a tarefa prescrita e o trabalho realizado estavam 

relacionados ao fato de os técnicos em necropsia serem convocados para desempenhar 

atribuições que pertenceriam ao conjunto de tarefas prescritas de outros cargos. Os desvios de 

função eram percebidos de diferentes formas por eles, o que nos levou a distingui-los de 3 (três) 

categorias: desvio de função confrontado, desvio de função conflituoso e desvio de função 

conformado. Analisamos alguns fatores que poderiam ter relação com as diferentes formas 

como os trabalhadores encaravam cada um deles. 

Os desvios de função confrontados estavam relacionados àquelas tarefas que os técnicos 

em necropsia verbalizavam com veemência que não pertenceriam ao seu conjunto de 

atribuições, como aquelas relacionadas ao cargo de auxiliar de serviços gerais. Nesses casos, o 

grupo se posicionava de forma claramente contrária ao seu cumprimento, se recusando a fazê-

las sempre que possível. 

Quanto aos desvios de função conflituosos, os técnicos em necropsia também 

sinalizavam que determinadas tarefas não pertenciam oficialmente a eles. Contudo, estas 

normalmente eram desempenhadas pelo grupo. Mesmo que alguns membros isolados do grupo 

se negassem a realizar determinado procedimento específico, todos eles desempenhavam um 

conjunto de atribuições inerentes determinados cargos da instituição, como recepcionista e 

assistente social. 
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No caso dos desvios de função conformados, os técnicos em necropsia muitas vezes 

confundiam estas tarefas como sendo pertencentes às suas próprias atribuições laborais, 

cumprindo-as sem tecer questionamentos, como aquelas pertencentes ao cargo de médico 

patologista. Tais desvios não eram objeto de resistência, adquiriam forma no fazer cotidiano 

deles e se incorporavam ao gênero profissional. 

Os dados produzidos nos conduziram também a abordar as formulações de Clot (2007) 

acerca da função psicológica do trabalho. Conforme exposto, os técnicos em necropsia 

evidenciaram em seus relatos as dificuldades relacionadas ao trabalho. Retomaremos alguns 

dos impedimentos concernentes ao contexto institucional, que são a falta de determinados 

recursos materiais, as relações conflituosas, os riscos de contaminação, a baixa remuneração. 

Quanto às dificuldades na esfera social, as principais seriam o preconceito e a marginalização 

relativos à ocupação profissional. 

Os fatores apresentados acima poderiam contribuir para uma não identificação com a 

função de técnico em necropsia e para que todos eles almejassem mudar de carreira profissional. 

No entanto, para a maioria deles, o que a função possibilita em termos de realização profissional 

e em termos de se ver útil no mundo se torna mais forte do que todas as dificuldades 

supracitadas. A sala de necropsia foi classificada em diversas ocasiões como um ambiente onde 

eles se sentem em paz, mesmo sendo o ambiente onde eles estariam mais expostos à 

contaminação. 

De modo geral, os técnicos em necropsia esclareceram que aquilo que consideram ruim 

no trabalho não é a sua função em si, não é a lida constante com a morte, não é o risco de 

contaminação, não são as atribuições que lhes competem. Para eles, o ruim é o preconceito que 

há com relação ao trabalho deles, é o valor da remuneração que recebem, são as relações 

conflituosas dentro da instituição, são os desvios de função que são convocados a realizar. 
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O fato é que a maioria dos técnicos em necropsia tem plena consciência da importância 

social do seu trabalho, afirmou que sente orgulho do que faz e que se realiza no exercício desta 

função, apesar de todas as dificuldades. Existe um saber do trabalhador que se realiza pela 

função psicológica do trabalho, pelo desenvolvimento das potencialidades do sujeito e tudo isso 

contribui para a promoção da saúde mental. 

Quanto aos EPI’s, estes eram disponibilizados pela instituição, mas nem sempre eram 

utilizados na sua totalidade por alguns membros do grupo. Durante a etapa clínica discutimos 

amplamente sobre a irregularidade do uso destes equipamentos. Os técnicos em necropsia 

apontavam motivos diversos envolvendo a questão como incômodo, perda de sensibilidade 

motora etc. 

A maioria dos argumentos levantados para justificar a não utilização dos EPI’s 

apresentava relação com um objetivo: dar maior celeridade aos procedimentos dos exames de 

necropsia. Ao combinar o uso incompleto de determinados EPI’s com a rapidez que eles 

buscavam empregar na realização dos exames de necropsia, eles certamente ampliam os seus 

riscos ocupacionais e se colocam, portanto, em uma condição de maior vulnerabilidade. 

Durante a etapa clínica, a dupla trouxe à tona a discussão sobre um acidente de trabalho 

cuja narrativa tocava nas duas questões acima: a abstenção do uso de um EPI (luva de aço) e a 

iniciativa que o técnico em necropsia tomou de completar a tarefa iniciada por um colega, com 

o intuito de agilizar o andamento do trabalho. Além disso, um outro fator teria contribuído para 

a sua ocorrência, o deslocamento da forma habitual de realizar a atividade. TN.H afirmou que 

o fator determinante para que o acidente acontecesse teria sido a tentativa de adaptar o seu gesto 

ao modo de cerrar do seu colega. Cabe lembrar que a realização do exame de necropsia segue 

um repertório de ações sequenciais e demanda um trabalho manual, o que facilitaria o processo 

de automatização das ações. 
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No contexto de trabalho do técnico em necropsia, via de regra, o cadáver humano passa 

a ser encarado como um conjunto de peças anatômicas que a ser examinadas. Portanto, este 

trabalho demanda um processo de objetificação dos referidos corpos, estratégia necessária para 

o desenvolvimento da atividade. Uma parcela dos técnicos em necropsia se queixou de que, nas 

relações sociais, tal objetificação tem sido considerada como atitude de “frieza”, como se 

transmitisse a ideia de perda da sensibilidade ou de “desumanização”. 

De acordo com os relatos, algumas pessoas levantariam a hipótese de que eles seriam 

capazes de atingir fisicamente uma pessoa pelo fato de trabalharem realizando incisões em 

cadáveres humanos. Ao mesmo tempo em que o referido processo de objetificação é entendido 

como algo essencial ao fazer profissional dos técnicos em necropsia, promove também mal-

estar no campo das relações sociais. 

De acordo com alguns participantes, o contato com a morte no cotidiano de trabalho 

teria promovido mudanças de comportamento nas relações pessoais. Para eles, tal experiência 

teria estimulado que desenvolvessem maior espontaneidade na demonstração dos afetos, por 

considerarem que a morte pode chegar a qualquer momento, por se depararem com o limite 

existencial. A lida com o cadáver no fazer profissional teria promovido também outras 

mudanças no cuidado com o próprio corpo como: a mudança de hábitos alimentares e o 

abandono do consumo de álcool e outras drogas. 

Os técnicos em necropsia argumentavam que, ao examinar e comparar o estado de 

conservação dos órgãos dos cadáveres, conseguiam ver os efeitos que determinadas substâncias 

promoviam no corpo, como quando examinavam os pulmões de um fumante e os de um não 

fumante, por exemplo. Durante a pesquisa, o assunto do uso de álcool e outras drogas foi pouco 

recorrente nos relatos. Houve uma minoria de participantes que afirmou que teria sido difícil 
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lidar com os cadáveres no início da carreira profissional e que essa dificuldade teria contribuído 

para o consumo de álcool e outras drogas. 

 Os técnicos em necropsia falaram sobre o cuidado e a preocupação que têm para com 

os usuários do SVO, sobretudo pela delicadeza do momento da perda de um ente querido, 

assunto recorrente nos relatos. Além disso, há a questão do reconhecimento do trabalho. De 

modo geral, afirmaram que os referidos usuários costumam demonstrar gratidão e 

reconhecimento pelo trabalho que realizam. Eles pontuaram ainda que esperavam receber este 

tipo de atitude da direção da instituição, mas que não se sentiriam reconhecidos. 

Compete reforçar a questão dos sentimentos antagônicos d os técnicos em necropsia 

entrevistados com relação ao trabalho. Ao mesmo tempo em que eles sentem-se reconhecidos 

pelos usuários do SVO e sentem-se orgulhosos por terem clareza da importância do seu 

trabalho, sentem-se também ressentidos. Este “(...) ressentimento instala-se não em virtude do 

fato de que o trabalho requer demais dos sujeitos, mas antes porque não lhes dá ou não lhes 

restitui o suficiente” (Clot, 2007, p. 72). Os dados analisados apontam que o trabalho dos 

técnicos em necropsia coloca esses servidores sobre diversos riscos e exige deles alto nível de 

dedicação e esforço. De modo geral, estas questões não são levantadas por eles como queixa. 

O que esses trabalhadores relacionaram com o ressentimento é a falta de restituição e 

reconhecimento do esforço empreendido, que encontra relação com diversos aspectos, como: 

afetivo, financeiro, simbólico e a possibilidade de desenvolvimento. Eles apontaram como 

queixas: as dificuldades de relacionamento com colegas e gestores, a falta de reconhecimento 

por parte dos membros direção, o valor da remuneração, os preconceitos que sofrem e os 

desvios de função ao quais são submetidos. Também é possível analisar o que Clot (2007) 

coloca sobre a restituição para abordar os já mencionados tipos de desvios de função. Pois, à 

medida em que os desvios de função agregam para esses trabalhadores algum tipo de valor, 
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como aprendizagem ou reconhecimentos de qualquer ordem, estes se tornam mais facilmente 

assimilados. 

As dificuldades de relacionamento com a direção da instituição não se resumiriam à 

falta de reconhecimento. Eles se queixaram também de suposta postura autoritária e de outras 

questões que envolvem a liderança do grupo, as quais promoveriam o aumento dos conflitos 

entre os servidores de modo geral. Há também a hipótese de que este tipo de postura poderia 

ter contribuído para o modo como o grupo de técnicos em necropsia se estrutura atualmente, 

marcado por divisões. 

Com relação ao modo de funcionamento do grupo, este apresentaria um momento 

marcado pela capacidade que os membros tinham de se articular e se proteger, e o momento 

atual, marcado pela subdivisão e pelos conflitos. De acordo com eles, estas diferenças teriam 

sido esquecidas e as lembranças teriam surgido durante as entrevistas da técnica de Instrução 

ao Sósia. 

Conforme os relatos, no início da formação do grupo eles se articulavam para reivindicar 

direitos e conquistar melhorias das condições de trabalho como, por exemplo, a luta para 

combater os desvios de função que eram impostos a eles desde quando os primeiros técnicos 

em necropsia assumiram na função. Atualmente, o grupo está desarticulado, com diversos 

conflitos não resolvidos e sem conseguir mobilizar forças para lutar em prol da categoria. Para 

eles, a postura da direção do SVO teria influenciado na desestabilização do grupo, 

comprometendo assim a sua articulação. 

Tivemos indícios, a partir de relatos da dupla, de que as reflexões produzidas durante o 

processo clínico de análise da atividade ganharam novos espaços, chegando a outros técnicos 

em necropsia, especialmente através de iniciativas que visavam recriar laços e retomar a força 

do grupo. Durante a primeira etapa da pesquisa, alguns participantes afirmavam estarem 
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refletindo sobre questões que não eram percebidas, que se encontravam encobertas pelos 

automatismos do cotidiano. Em ambas as etapas, técnicos em necropsia manifestaram a opinião 

de que a instituição deveria contar com um psicólogo para atuar junto aos servidores e usuários 

do SVO. 

Ao longo das atividades de campo, por diversas vezes, os técnicos em necropsia 

demonstraram interesse em ver o produto final desta pesquisa. Garantimos a eles que 

encaminharemos a dissertação ao grupo, após a sua publicação. Antes mesmo de iniciar a 

pesquisa já tínhamos a intenção de encaminhá-la aos participantes, uma vez que o trabalho 

estava sendo desenvolvido com eles e, sobretudo, para eles.  

Consideramos importante também dar aos técnicos em necropsia uma nova devolutiva, 

em reunião que contasse com a presença do máximo de participantes possível. Por isso, 

solicitamos que eles nos avisassem quando surgisse alguma oportunidade dessa natureza. Há 

algumas questões que dificultam a realização dessa reunião, como: os conflitos não resolvidos 

entre os membros, o fato de parte dos seus integrantes residir em outros municípios e a 

configuração do trabalho, que funciona em regime de plantão. Propusemos participar do 

encontro de formalização da ABRANT, o qual possivelmente contará com a presença dos 

membros do grupo, mas este ainda não aconteceu até o presente momento. 

Esperamos que esta pesquisa produza frutos para além das construções, reflexões e 

análises desenvolvidas com os técnicos em necropsia durante as atividades de campo. Que ela 

possa contribuir para aumentar a visibilidade social da categoria profissional. Que ela estimule 

novas reflexões no SVO de origem, como também em outros espaços. Que ela se constitua 

como um instrumento para que possamos discutir e romper os estigmas que envolvem este 

grupo de trabalhadores. Estimamos, por fim, que muitas outras iniciativas se unam a esta, com 
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o intuito de somar forças junto ao coletivo de técnicos em necropsia em prol da ampliação do 

seu poder de agir. 
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Apêndice I 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa intitulada “Estudo clínico da atividade laboral do técnico em necropsia”, coordenada 

pelo Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão, concordo em autorizar a realização da(s) etapa(s) 

prevista(s) em projeto específico, nesta instituição que represento, o Serviço de Verificação de 

Óbito de [nome do município]. 

Esta Instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição coparticipante 

do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 

dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia 

de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por um 

Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS e suas complementares. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

_______, __ de _____ de 2016. 

 

 

Dados do(a) representante  

 

 

Dados da instituição (contato telefônico e endereço) 
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Apêndice II 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Estudo clínico da atividade laboral 

do técnico em necropsia”, que é parte da dissertação de mestrado em psicologia da UFRN de 

Joeder da Silva Messias, sob coordenação do Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão e da 

Profa. Dra. Gimena Pérez Caraballo. 

Esta pesquisa pretende analisar clinicamente a atividade profissional do técnico em 

necropsia visando ampliar a compreensão acerca da atividade laboral desse trabalhador. O 

motivo que nos leva a fazer este estudo são indicadores obtidos na literatura científica que 

apontam para os riscos aos quais se submetem os técnicos em necropsia. Caso decida aceitar o 

convite, você poderá ser submetido (a) aos procedimentos descritos a seguir: 

 

A) Responder a uma entrevista individual, do tipo semiestruturada; 

B1) Responder a uma entrevista coletiva, na presença da sua equipe de trabalho, 

momento no qual fornecerá informações adicionais sobre sua atividade profissional. 

Duração prevista de aproximadamente 4 (quatro) horas; 

B2) Selecionar, em atividade conjunta com o pesquisador, com participação dos colegas 

da equipe de trabalho, os momentos que julgar mais relevantes do material registrado 

na etapa anterior da entrevista. Duração prevista de aproximadamente 4 (quatro) horas; 

- Para participar das etapas B1 e B2 é necessário ter participado da etapa A; 

- Nem todos os participantes da etapa A participarão das etapas B1 e B2; 

- Todas as etapas (A, B1 e B2) serão gravadas e transcritas. 

 

Um risco possível decorrente de sua participação nesta pesquisa é o comprometimento 

do seu tempo extra-laboral para cumprir as etapas de participação listadas acima. Tal risco será 
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minimizado através da negociação dos momentos mais convenientes para você cumprir as 

etapas da pesquisa. 

Ao participar da presente pesquisa terá como possíveis benefícios a promoção de maior 

visibilidade científica e social para a categoria profissional do técnico em necropsia. 

Adicionalmente, há o benefício da vivência de uma situação de enriquecimento profissional a 

partir da ação de repensar sua própria atividade de trabalho, relatando suas possíveis 

dificuldades, e, por conseguinte, reelaborando-as, de modo a pensar alternativas diante os 

impedimentos/dificuldades de sua atividade laboral. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita de atendimento psicológico que será prestada pelo Serviço de 

Psicologia Aplicada, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado no Campus 

Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar 

suas dúvidas entrando em contato com Joeder da Silva Messias, pelo e-mail: _____________ 

ou pelo cel. _____________. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Joeder da Silva Messias. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Estudo clínico da atividade laboral do técnico em necropsia”, e autorizo a divulgação das 
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informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 __________________, __ de ________________ de 2016. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Estudo clínico da atividade laboral do 

técnico em necropsia”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

_________________, ___ de ________________ de 2016. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Apêndice III 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “Estudo clínico da atividade laboral do técnico em 

necropsia” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta 

de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Joeder da Silva Messias, Dr. Jorge 

Tarcísio da Rocha Falcão e Dra. Gimena Pérez Caraballo a realizar a gravação de minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Joeder da Silva Messias, e após esse período, serão 

destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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Apêndice IV 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Quando você tomou conhecimento da existência da profissão de técnico em necropsia? 

2. O que lhe motivou escolher esta profissão? 

3. O que a morte significa para você? 

4. De que maneira você lida com a morte no dia a dia de trabalho? 

5. O seu trabalho interfere em outros aspectos de sua vida? Se sim, de que maneira? 

6. Na sua opinião, como o técnico em necropsia é visto socialmente? 

7. Na sua opinião, como o técnico em necropsia é visto no ambiente de trabalho pelos 

outros profissionais? 

8. O relacionamento com os colegas do SVO se restringe ao campo profissional ou o 

vínculo vai além do espaço de trabalho? 

9. Há atividades você considera mais fáceis de realizar? Quais? Por quê? 

10. Há atividades você considera mais difíceis de realizar? Quais? Por quê? 

11. Há situações de trabalho que promovem satisfação? Quais? Por quê? 

12. Há situações de trabalho que promovem sofrimento? Quais? Por quê? 

13. Você considera que existe risco na sua atividade profissional? Quais? Por quê? 

14. Você se sente seguro exercendo o seu trabalho? Por quê? 

15. Você possui planos profissionais? Quais são? 
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16. Há algo mais sobre a sua profissão que você deseja falar? 
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Apêndice V 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET) 

 

 

CARTA DE AGRADECIMENTO – 1ª ETAPA 

 

 

Prezado(a) Sr(a). ________________________,  

 

Viemos, por meio desta, manifestar nossos sinceros agradecimentos por vossa 

participação na primeira etapa da pesquisa “Estudo clínico da atividade laboral do técnico em 

necropsia”. Informamos ainda que já foram definidos os técnicos em necropsia que participarão 

da segunda etapa da mesma. Conforme acordado em contato inicial, os parâmetros utilizados 

para esta definição foram a disponibilidade apresentada pelos participantes e a convergência da 

alocação destes na mesma equipe de trabalho por duas semanas subsequentes. 

Entretanto, não encerramos aqui a possibilidade de vossa contribuição/participação. 

Caso, no decorrer das atividades, se faça necessário convidar mais participantes para compor 

esta nova etapa da pesquisa, teremos total satisfação em retomar o contato para convidá-lo(a). 

Gostaríamos de frisar que a vossa participação foi de suma relevância para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

 

_________________, ___ de ___________ de 2016. 

 

 

Joeder da Silva Messias 

Pesquisador responsável 
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Apêndice VI 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET) 

 

 

CARTA DE AGRADECIMENTO – 2ª ETAPA 

 

 

Prezado(a) Sr(a). ________________________,  

 

Viemos, por meio desta, manifestar nossos sinceros agradecimentos por vossa 

participação na pesquisa “Estudo clínico da atividade laboral do técnico em necropsia”. A 

disposição para apoiar esta pesquisa em suas duas etapas foi crucial para que pudéssemos 

construir juntos uma maior compreensão acerca da atividade laboral do técnico em necropsia. 

Ressaltamos a importância do vosso envolvimento empreendido com as atividades da 

pesquisa, o qual demandou a disponibilização de tempo e a disposição para refletir sobre a 

própria atividade. Reiteramos ainda a relevância da vossa participação e agradecemos pelo 

compromisso empenhado em todos os momentos do processo de construção/ reflexão que 

contribuirá para fazer reverberar a voz dos técnicos em necropsia que atuam em Serviço de 

Verificação de Óbito. 

 

_________________, ___ de ___________ de 2016. 

 

 

Joeder da Silva Messias 

Pesquisador responsável 

 


