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C a p itu lo  7

A  ascensão e a  p ropagação  das cidades

Como e por que as cidades evoluíram? Lewis M umford,1
tini dos nOssos iTiâiorcs ÍT.iStoricicIorcs rit*n onf -1 ncMCCr\ m I

nos, afirma que o desenvolvimento das cidades tem origem 
natural no modo como todos os organismos vivos encontram 
solução para algumas questões fundamentais de sobrevivên
cia. Ele diz que há tensões e compromissos antigos entre, por 
exemplo, o movimento livre do protozoário e a vida assentada 
da ostra. Sempre se troca segurança por aventura e novidade, 
e vice-versa.2

Até mesmo nas culturas de circulação livre, os animais se 
unem, ainda que temporariamente, em busca de abrigo, boa ali
mentação, reprodução e criação dos filhotes. Como detectamos 
em muitos caçadores-coletores, os locais defensivos, o senso de 
território e o retorno ao mesmo lugar importante ano após ano
foram fundamentais para ;alguns grupos humanos. Entretanto,
esses desenvolvimentos se repetem na vida de outros animais,

1 Mumford, The C ity  in H isto ry : its origins, its  transform ations an d  its prospects.

2 Ibid., p.5-6 .
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como as aves. Ademais, os castores e os ornitorrincos não só se 
fixam como constroem e remodelam seu ambiente do mesmo 
modo que muitos assentamentos humanos. Os feitos da enge
nharia e a energia da humanidade têm paralelos mais simples 
e mais antigos no reino animal porque, afinal, como eu argu
mentei no primeiro capítulo, é essa a nossa origem.

Mumford, porém, ainda observa que a colmeia, o cupin
zeiro e o formigueiro são exemplos do equivalente animal das 
cidades. Aqui ele medita sobre os insetos que Michener e Mi- 
chener3 chamam de “sociais”, os quais, ao contrário de muitos 
insetos solitários (a não ser para óbvios propósitos de repro
dução), ficam com os filhos, alimentam-nos e contam com a 
sua ajuda na procriação c no cuidado futuros.

As colmeias contêm populações de entre 60 mil e 80 mil 
ocupantes, dependendo da disponibilidade de alimento e das 
estações favoráveis — exatamente como as primeiras cidades 
humanas e pelos mesmos motivos condicionais.4 A organiza
ção social das abelhas é complexa, geralmente baseada em certa 
instituição de realeza, ao passo que as formigas, por exemplo, 
apresentam uma “rigorosa divisão do trabalho, a criação de 
uma casta m ilitar especializada, a destruição coletiva, a m uti
lação e o assassinato, a instituição da escravidão e, em certas 
espécies, até a domesticação de plantas e animais”.5

Michener e Michener6 afirmam que as “cidades” das abelhas 
têm muitas coisas em comum com suas homólogas humanas.O

3 Michener; Michener, A m erican  Soc ia l Insects.

4 Root, The A B C  an d  X Y Z  o fB ee C u ltu rc : an encyclopedia pertain ing io scien- 
tific a n d p ractica l culturc ofbccs, p.22.

5 Mumford, op. cit., p.45-
6 Michener; Michener, op. cit-, p.2 39-42.
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Uma história social do morrer

As colmeias atraem parasitas, contêm animais domésticos, têm 
uma rigorosa divisão do trabalho e são, em grande parte, socie
dades cooperativas. Com um grau elevadíssimo de especializa
ção econômica e social, baseiam-se na nobreza e na casta. Free' 
observa que diferentes operárias são limpadoras de alvéolo, 
alimentadoras de larva, construtoras de favo, lixeiras, guardas 
e soldados, forrageiras, secretoras de cera, guias, criadoras da 
prole e criadas reais — algumas das quais incumbidas de abanar a 
rainha e auxiliar no controle do clima nos aposentos reais. Mes
mo ao examinar os milagres da cidade humana e sua construção 
social e física, é ú til lembrar a herança que nos chega pela busca 
orgânica em todo o mundo de melhores maneiras de viver e or
ganizar a nossa vida. Nas meditações de Mumford sobre os pa
ralelos e convergências da vida urbana entre os insetos sociais, 
podemos ver, independentemente do que seja o responsável pela 
ascensão das nossas cidades, que essas tendências urbanas têm 
uma história longa, eminente e efetivamente “real”.

O contexto social e físico do urbanismo

Entre os cientistas sociais que refletem sobre a ascensão da 
cidade, Robbins7 8 diz que o aumento da população e da pro
dução de víveres é responsável pelo impulso à urbanização. O 
incremento dos excedentes aumenta a probabilidade de as co
munidades assentadas terem condições de sustentar artesãos 
e artífices não produtores de alimento, mas também aumenta 
a probabilidade de exploração, incursões e assaltos ao poder.

7 Free, The Socia l O rganization of Honeybees, p.2 .
8 Robbins, G lobal Problems and  the C u ltu re  o f C ap ita lism .
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Quando uma autoridade central emerge para cantar vitória 
ou resolver disputas, essa mesma autoridade tem condições 
de atacar as outras. Por sua vez, as comunidades vizinhas mo
bilizam suas defesas. A guerra passa a ser o catalisador da ur
banização à medida que aldeia compete com aldeia para criar 
cacicados. Então cacicados atacam cacicados para formar Esta
dos, com o butim da vitória — novos recursos e poder — sendo 
centralizado nas novas cidades.

Essa teoria da formação da cidade goza de ampla aceitação 
entre os teóricos urbanos, que atribuem a processos idênticos 
a ascensão dos centros urbanos no Oriente Próximo9 e o de
senvolvimento iniciai da cidade-Estado na Europa10 e na Ásia, 
esnecialmente na China,11 no Japão12 * e na índ ia .” A nuerra,i s r o  1

até mesmo M um lord asseverou,14 15 tornou-se um dos princi
pais motivos da existência das cidades e da existência crônica 
da própria guerra. “Independentemente de quantas Junções 
valiosas tenha promovido, a cidade também serviu, durante a 
maior parte da história, de recipiente da violência organizada e 
de transmissor da guerra”. ” Mas, à parte da aspiração ao poder, 
houve outras razões pelas quais ela se desenvolveu.

9 Benevolo, The H isto ry  o f  the C ity , p.I7-
10  Fowler, The C ity -sta te  o f  the Greeks an d  Romans.

11 Schinz, C ities in C h in a .

12 Yazaki, S o c ia l Change an d  the C ity  in Ja p a n , p.3.
I 3 Ghosh, The C ity  in E a r ly  H isto rica l Ind ia .

14  Mumtord, op. cit., p-43-
15 Ibid., p.4 6 .
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Bender16 e H all17 argumentam que as cidades foram tidas 
durante muito tempo como lugares de desenvolvimento indi
vidual e liberdades sociais, e isso atraiu gente desde o início. 
O trabalho de H all18 é uma reflexão acadêmica sobre o famoso 
provérbio alemão que encontramos cada vez mais amiúde ao 
examinar a teoria e a pesquisa acerca da urbanização: “Stadt- 
luft macht frei!” [O ar da cidade liberta !]. Hall observa que, 
desde tempos vetustos, as cidades têm sido lugares de abas
tança e cultura. Têm sido fontes profícuas de interconexão e 
ocupação, bem como lugares de ambientes físicos e sociais in- 
citantes. As cidades são lugares de serendipidade.

As cidades são a mola propulsora de uma gama de ideias: 
a democracia, a arte. a oerarão de rmueza. a ciência, a arande 
música e a atividade intelectual. Bender19 afirma que ainda no 
século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, as cidades pro
porcionavam vida intelectual às pessoas antes que as universi
dades realmente aspirassem a essa função. O aprendizado se 
uniu à riqueza e ao poder para outorgar certa autoridade às 
elites dominantes da época. As instituições urbanas alimentam 
a vida culturaLpela presença de altas concentrações de pessoas 
de diferentes condições de vida, mas também por criar uma 
situação física concentrada para bibliotecas, galerias de arte, 
órgãos governamentais e instituições de ensino.

16 Bender, The erosion o f public culture: Cities, discourses and profes
sional disciplines. In: Haskell (Org.), The A uthority of Experts: studies in 

history and  theory.

1 7  Hall, C ities in C iv iliz a tio n .

IS Ibid.
19 Bender, op. cit., p.86.
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As cidades nasceram no Oriente Próximo, aparentemente da 
antiga Suméria, por volta de 10 m il anos antes da nossa era — 
nas ricas regiões aluviais em forma de crescente, as primeiras 
capazes de produzir excedentes agrícolas importantes.20 Em 
outras palavras, elas se desenvolveram quase ao mesmo tem
po que a própria vida sedentária se iniciava na cerra. Jerico (na 
Palestina) é frequentemente considerada a primeira cidade de 
que temos notícia, interessante talvez por possuir um manan
cial em uma região de maioria árida.21

Sem embargo, em breve começaram a surgir cidades e, aliás, 
cidades-Estado em todo o mundo, não só na Europa e na Ásia, 
mas também na África.22 Os excedentes agrícolas, a crescente 
especialização ocupaciona! e econômica, a guerra e o aumento 
da militarização, assim como o desenvolvimento do comércio, 
alimentaram o incremento das cidades do Oriente Próximo à 
Eurásia e, a seguir, no resto do mundo. As cidades gregas sur
giram há cerca de 4  mil anos, seguidas de perto pelas romanas 
baseadas nas culturas etruscas.23

As primeiras cidades geralmente se arrimavam em monar
cas e governantes absolutistas, mas as versões grega e romana 
posteriores foram experimentos de democracia com grandes 
bases agrícolas, m ilitares e religiosas.24 O desenvolvimento

20 Sjoberg, The P re -in d u str ia l C ity : p ast and  presente; Benevolo, op. cit., p. 1 7; 
Southall, The C ity  in  T im e an d  Space, p.4-

21 Cohen, The W ealth o f the W orld and  the Poverty o f N ations, p. 1 1 6; Gates, 
A ncient C ities : the archaeology o f urban life in ancient N ear East and  Egypt, Gree

ce an d  Rome, p. 1 8-2 0 .
22 Griffeth; Thomas, The C ity -sta te  in F ive C u ltu res.

2 3 Benevolo, op. cít., p. 1 3 5-
24 Vance, The C o n tin u in g  C ity : u rban  morphology in western c iv iliz a tio n ,

p.26-31-
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do interesse e da habilidade para os metais, especialmente o 
ferro e o bronze, também significou o desenvolvimento de 
força de trabalho especializada para forjar os novos imple
mentos da produção de alimentos (o arado, a roda) ou de 
guerra (espadas, escudos, pontas de flecha e lança).23 M es
mo as cidades mais antigas apresentavam indícios de “traba
lho especializado”.* 26

Em toda a história subsequente, os propulsores do cresci
mento urbano sempre foram uma combinação do aumento da 
população e do nível de renda. A cidade-Estado e, mais tarde, 
a construção dos Estados-nação desenvolveram-se através da 
guerra e da colonização contínuas e dos aperfeiçoamentos téc
nicos: fornalhas maiores, ustulação com chumbo para separar 
os metais, melhores canais de drenagem ou inovações no trans
porte e na bomba.27 M uitas cidades de todo o mundo foram 
construídas e mantidas, mas também abandonadas ou pilhadas, 
por esses processos sociais, econômicos, técnicos e militares.

Enfim, algumas delas desenvolveram mercados que seriam 
fundamentais na sua economia e vida social. O mercantilis
mo — a venda e o acúmulo de produtos valiosos para atender 
fins políticos — desenvolveu-se até chegar ao capitalismo e ao 
colonialismo plenos do laisser-faire. Esses desenvolvimentos 
particulares surgiram sobretudo na Inglaterra e na Bélgica, em 
parte porque estas foram as primeiras nações mercantis, em par
te porque tinham reservas de carvão e em parte porque contavam

2 5 Ghosh, The C ity  in E a r ly  H isto rica l In d ia , p. 3 •
26 Sjoberg, op. cit., p-3 5-
27 Duplessis, Transitions to C ap ita lism  in E arly  Modern Europe, p.90 .
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com um grande excedente de mão de obra no campo pronto 
para migrar para os novos estabelecimentos industriais.28

A classe média cresceu nesses espaços urbanos, frequente
mente residindo em apartamentos do centro da cidade, como 
muitos hoje em dia. O êxodo rural alimentou o crescimento 
urbano tanto quanto a guerra e o comércio, e a especialização 
continuou criando incansavelmente novas profissões e ofícios. 
Até mesmo os camponeses se entregavam às artes “populares” 
ou “rurais” nos períodos recessivos da lavoura, geralmente fa
zendo sapatos, vasos, utensílios de madeira ou roupas e arte
fatos de couro baratos.29

Durante muito tempo, as cidades foram baluartes da no
breza rural, de reis e rainhas, de senhores e fazendeiros ricos,30 
mas essa gente sempre atraía ou trazia consigo um entonragc de 
criados e artífices especializados, sacerdotes, técnicos e pessoal 
de defesa e administrativo. Enfim, o mercador — o precursor do 
empresário atual — veio ocupar uma posição modesta e depois 
poderosa entre eles. A cidade se tornaria a casa das máquinas 
do desenvolvimento tecnológico e econômico, da guerra e de 
outras formas internacionais de violência, do desenvolvimento 
do Estado e da gentrificação e profissionalização: este último 
desdobramento crucial para a nossa reação em evolução peran
te a morte e o morrer.

28 Wrigley, People, C ities an d  W ealth: the transform ation o f trad itio na l society: 

Vance, op. cit., p.26-3 I.
29 Duplessis, T ransition s to C ap ita lism  in E arly  Modern Europe, p. I 37-
30 Benevolo, op. cit., p.2S; Gates, op. ctt., p-30.
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Viver e morrer nas cidades

Um relatório recente das Nações Unidas31 projetou que, em 
2030, 60% da população mundial morará em cidades. O que 
ocorre nesses lugares para que tanta gente viva e morra neles?

Todas as melhores e piores realizações têm sido atribuídas 
às cidades ou, pelo menos, dizem que nelas se intensificaram.32 
Faz muito tempo que as cidades são romantizadas como luga
res de cultura e liberdade social, sendo que se atribuem mui
tas dessas virtudes aos valores mantidos pelos comerciantes e 
à prosperidade associada ao sucesso econômico.

Landès33 34 cita a história do conde de Flandres perseguindo 
um servo fujão por toda a área rural com um bando de capan
gas. Quando chegaram à cidade de mercado de Bruges, “a bur
guesia expulsou ele e os seus valentões”. Conta-se a história 
para enfatizar não só as “liberdades” e direitos que as elites 
urbanas sempre promoviam com entusiasmo, especialmente 
na Europa do fim da Idade Média, como também a crescente 
autoridade urbana que disputava poder e influência com a no
breza rural. Durante os períodos de fome na África, os aldeões 
abandonavam suas propriedades e se juntavam aos doentes, po
bres, inválidos, viúvas ou idosos urbanos para esmolar ajuda 
e comida.54 Quando as economias rurais falhavam, os pobres 
podiam contar com a caridade e os tostões oferecidos pelas re
giões urbanas abastadas e mais afortunadas.

3 I UN-Habicac (Org.), S tate  o f the W orld ’s C ities 2004/2.003: g lobalisation  
an d  urban culture.

32 Southall, op. cie., p.I.
3 3 Landes, The W ealth and  Poverty of N ations, p-37-
34 Iliffe, The A frican  Poor: a  bistoiy, p.5.
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Em oposição a esse conjunto heroico de imagens, Percy 
Shelley,35 menos lisonjeiro, observou que “o inferno é uma 
cidade muito parecida com Londres”. Com efeito, os centros 
urbanos atraíam os pobres rurais, que iam viver — e morrer — 
em multidões, fosse na África,56 fosse na Inglaterra.37 A po
breza geralmente era mais dura na cidade, mas a subsistência 
no campo tinha outro preço: muita dependência dos parentes 
ou chefes locais. A liberdade incluía a liberdade de morrer no 
lugar que a pessoa escolhesse, ou de subsistir, mas em perpé
tua subserviência; tais contrastes formaram cada vez mais as 
questões e os termos de referência nas discussões prosaicas e 
intelectuais a respeito da vida urbana e rural.

E a liberdade continuou e continua sendo uma importantís
sima característica sociológica das cidades, discutida e disse
cada nos debates populares e acadêmicos. Sennett,38 o grande 
escritor alegórico e contador de histórias de cidades, enxerga 
esses lugares como extensões simbólicas e institucionais do 
corpo humano. As cidades podem ser consideradas expressões 
de “master-images” que mantivemos em torno ao corpo: unindo 
diferenças e complexidade, apresentando os outros a cada um 
de nós como estranhos e libertando o corpo e o espírito com 
cada vez menos resistência.3'5

3 5 Apud Himmeifarb, The Idea o f Poverty: england in the early  industria l age, 

p-307.
3 6 Iliffe, op. cit., p .I2-I 3- 
37 Himmeifarb, op. cit., p.3 IO.
3 8 Sennett, The Conscience o f  the Eye: the design and  social life o f the cities', Sen

nett, Flesh an d  stone: the body an d  the city in Western c iv ilization .

39 Sennett, Flesh an d  stone: the body an d  the city in Western c iv ilisa tion , p.25-7-
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Tais valores, porém, são facilmente ligados a um tipo parti
cular de urbanização: que seja livre de repressão aristocrática, 
miséria econômica ou servidão industrial. Os valores de liber
dade e qualquer discurso sobre direitos pertencem à afluência 
e à gentrificação, na verdade, à emergência e ao crescimento 
do poder das classes médias durante uns 9 mil anos. No en
tanto, mesmo na Europa do Renascimento, 80% da popula
ção continuavam sendo camponeses.40 Apesar desse fato, as 
poucas cidades existentes foram evidentemente incubadoras 
desse processo crescente de gentrificação. Isso ocorreu mais 
cedo na Europa durante a Revolução Industrial e a expansão 
colonial e com o auxílio do um mercantilismo local precoce.41 
Esse mercantilismo ajudou a maximizar a entrada de riqueza 
nas cidades ao mesmo tempo que lhe minimizava a saída. A 
urbanização e a industrialização ocorreram logo mais tarde na 
Ásia devido às complicações parasíticas do colonialismo oci
dental, que retardaram os desenvolvimentos domésticos do 
mercado por causa da persistência dos sistemas político e so
cial locais totalitários.42

Posteriormente, as fábricas auxiliaram a acelerar essa rique
za, mas, ironicamente, também alimentaram a produção de até 
mais trabalhadores da classe média através da criação de capata
zes e gerentes: pessoas social e economicamente situadas entre

40  Cohen, The Wealth of the W orld and  the Poverty of N ations, p. 10.
41  Ibid., p.9-I2.
42 Ballhatchet; Harrison, The C ity  in  South A sia : pre-modern and  modern; 

Castells, The Rise of the Network Society, p.7-I0; Landes, The W ealth an d  

Poverty of N ations, p.56-9; Pomeranz, The G reat Divergence: C h in a , Europe 

and  the making o f the modern w orld  economy.
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os operários e os proprietários.43 Durante a fase industrial da 
maioria das cidades, a antiga classe média de sacerdotes, mer
cadores, administradores, engenheiros ou arquitetos recebeu 
o reforço de uma “service class” ou classe “assalariada” de traba
lhadores mais especializados que contavam com a “confiança” 
dos empregadores.44

Embora menos de 10% da Grã-Bretanha fosse da classe mé
dia no início do século XX, essa cifra se elevou a 30% no fim 
do século. Foi uma transformação histórica da experiência da 
maioria dos trabalhadores engajados em algum tipo de atividade 
física em uma época em que uma proporção substancial da po
pulação estava engajada em “gente, papel e ideias”.4’ Essa ascen
são da classe média, esse chamado processo de genrnficação,46 
veria ainda mais gente gravitar para a cidade em busca de opor
tunidades de emprego nas novas indústrias tecnológicas e de 
conhecimento, assim como de oportunidades de educação e 
treinamento para essas indústrias.

As cidades, inicialmente lugares de melhor defesa e prote
ção que abraçavam mosteiros ou castelos e palácios, transfor
maram-se em lugares de melhoria da fortuna geral das pessoas, 
assim como os portos e os mercados.47 Elas atraíam as pessoas, 
primeiro nas regiões centralizadas e densamente povoadas ao

43 Orum; Chen, The W orld o f C ities: places in comparative an d  historical perspec

tive, p.66-7; ver tambem Tann, The Development o f the Factory.

44  Lockwood, Marking out the middle classes. In: Butler; Savage 
(Orgs.), Socia l C hange an d  the M iddle C lasses.

45 Mills, Managerial and professional work histories. In: Butler; Savage 
(Orgs.), Socia l C hange an d  the M iddle C lasses, p,95-

46 Butler; Savage (Orgs.), Social Change and  the M iddle C lasses.

47 Gutkind (Org.), In ternational H isto ry of C ity  Development, p. 189-
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redor dos mercados e templos, mas depois entre as áreas agrí
colas e a muralha da cidade: o subúrbio.48 E, embora tenham 
continuado a depender durante milhares de anos das regiões 
rurais para o fornecimento de gêneros alimentícios, água e mão 
de obra, recentemente, as cidades vêm apresentando um recém- 
-adquirido interesse social e político por coisas “rurais” em 
seus hobbies, no interesse político pelo ambiente, nos estilos de 
vida alternativos, na comida orgânica e nas hortas de bairro.49

A classe média urbana

O hábito social de arranjar quem faça o nosso trabalho ou 
nos forneça serviços capazes de alterar ou melhorar importan
tes experiências sociais como o nascimento, a enfermidade, 
o trabalho ou a morte foi um conjunto de atitudes e valores 
que acompanhou o aburguesamento, a especialização econô
mica e social e a urbanização. Para o mundo urbano da morte 
e do morrer, três profissionais foram relevantes por ajudar a 
transformar a boa morte da Idade Pastoril em uma experiên
cia administrada ou, pelo menos, coadministrada por outros 
que não eram diretamente amigos ou parentes. Tratava-se do 
médico, do sacerdote e do advogado. Tais profissionais surgi
ram juntamente com o engenheiro, o arquiteto, o magistrado 
e o servidor público, o professor e o comerciante. Todos eles 
eram especialistas dependentes de um ambiente urbano, não

48  Orum; Chen, op. cit., p.70 -I.
49  Urry, A middle class countryside. In: Butler; Savage (Orgs.), Social 

Change and  the M iddle C lasses; Freytogle, The New A grar ian ism : land , culture 

an d  the com munity o f  life.
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s ó  para o seu sustento como também pelos excedentes de víve
res que alimentavam suas famílias. De onde vinha essa gente?

Nas sociedades caçadoras-coletoras, os papéis de sacerdote, 
curandeiro, assistente social, mestre e místico geralmente ca
biam ao “xamã" erudito. Segundo Vitebsky,50 o xamã era uma 
“forma intercultural de sensibilidade e prática religiosas”. Há 
de ter sido uma pessoa especial, uma classe especial de pessoas 
ou mesmo, como era o caso nas sociedades da Amazônia, uma 
grande parte da população masculina — posto que, falando em 
termos transculturais, os xamãs pudessem ser homens ou mu
lheres. Amiúde, o trabalho xamânico era comunitário: curar os 
doentes, salvar almas, adivinhar, atrair caça ou chuva, garantir a 
fertilidade dos animais e dos seres humanos e geralmente pro
teger a comunidade.51

A partir desses tipos de gente, algumas sociedades desenvol
veram um clero geralmente associado à realeza e, via de regra, 
pelo menos em termos políticos, servindo-se reciprocamente. A 
realeza oferecia patrocínio e proteção, ao passo que os sacerdo
tes ofereciam legitim idade mediante ideologias e argumentos 
que ligavam a segurança, a integridade e o futuro da comuni
dade ao poder da nobreza dominante. Em um tratado pionei
ro sobre o clero, Howitt52 afirmou, como muitos desde então, 
que não se pode separar a ascensão dessa profissão de nenhum 
entendimento da ascensão e do destino da própria realeza.

O estrato superior da sociedade — como as “famílias reais” — 
sempre foi sustentado pela riqueza e pela força, mas os enredos

50 Vitebsky, The Sham an , p.IO-I.
5 I Ibid., p.96 .
5 2 Howitt, A P o p u lar H isto ry  o f P riestcraft in a l l  Ages an d  N ations.
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racionalizantes para lhe dar apoio tenderam a ser mitos sobre 
a criação de sua legitim idade nas brumas do passado.55 Como 
sempre, pois, os sacerdotes continuaram sendo associados ao 
privilégio, à educação e à cultura. Sempre houve, como asseve
ra M iccoli53 54 por exemplo, uma conexão estrita entre saber ler e 
ser monge. Nos mosteiros, achavam-se bibliotecas, assim como 
escolas e a prática diária da leitura. Para os filhos da nobreza 
de muitas sociedades, a vocação sacerdotal era uma alternativa 
legítima à de guerreiro.35

Conquanto os sacerdotes tenham sido importantes para o 
desenvolvimento e a manutenção dessas afirmações de legi
timidade, outros profissionais também foram decisivos. Os 
nobres se concentravam nas aldeias, mas traziam consigo ar
tesãos, artífices, mercadores e, naturalmente, soldados. Com 
o tempo, os comerciantes se fortaleceram, formaram guildas, 
reivindicaram leis e começaram a influenciar a vida intelectual 
já na Grécia antiga.56

A profissão médica provavelmente surgiu das mesmas raí
zes xamânicas dos sacerdotes, mas gerou os curandeiros espe
cializados, dentre os quais os melhores inicialmente serviam 
apenas a aristocracia, mas, posteriormente, passaram a atender 
a alta burguesia de muitas sociedades. Por exemplo, na Grã- 
-Bretanha e na Europa, geralmente os médicos, os cirurgiões,

53 Genicot, Recenc research on the medieval nobility. In: Reuter 
(Org.), The M edieval N obility : studies on the ru lin g  classes o f France an d  Ger

m any, p.2 3-
54 Miccoli, Monks. In: Le G o tf (Org.), M edieval C a llin g s , p-43- 
5 5 Ibid., p.64.
5 6 Palm, The M iddle C lasses: then an d  now, p. 10 -1 ; G regg, Black D eath to In 

dustr ia l Revolution: a  social an d  economic histeny o f E ngland, p. 12 4- 3 7-
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os farmacêuticos e “doutores” ou “práticos” (posteriormente 
conhecidos como generalistas) atendiam as classes mais bai
xas ou mais pobres.57

Os advogados, por outro lado, ao contrário dos médicos es
pecialistas cuja história data pelo menos da Grécia antiga, são 
um desenvolvimento recente. Por exemplo, não havia advoga
dos profissionais na Inglaterra antes da conquista normanda 
em 1066.58 E Prest59 observou que eles foram essencialmente 
um desenvolvimento ocidental, aliás, um desenvolvimento eu
ropeu ocidental a partir do Renascimento. Antes dessa época, 
os litígios eram resolvidos pelos tribunais senhoriais ou reais, 
particularmente nas aldeias e cidades, ao passo que, nas áreas 
rurais, os barões e os lordes tinham jurisdição sobre seus la
vradores. O desenvolvimento da prática do interrogatório e do 
ensino, assim como do direito e da ética, deve pelo menos par
te de sua origem remota à tradição católica europeia da con
fissão sacramental.

Segundo Biller e M innis,60 a confissão penetrou a experiên
cia cotidiana dos europeus comuns por volta de 1200 d.C. A 
preocupação com os pecados da sexualidade equiparava-se uni
camente à preocupação com os pecados associados à ocupação: 
as transgressões contra os outros em decorrência da conduta 
profissional nos negócios ou nos serviços. Tais ritos católicos 
substituíram as tradições mais antigas de julgamento pela água

5 7 Navarro, C lass Struggle, the State an d  M edicine, p-7-
58 Brand, The O rig in s o f  the English Legal Profession, p.2 -3 , 9.
5 9 Prest (Org.), L aw yers in  E a r ly  Modern Europe and A m erica, p. 1 1 .
60 Biller; Minnis (Orgs.), H an d lin g  S in : confession in the M idd le  Ages, p. I 3 •
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ou ferros quentes61 e serviram para aumentar a consciência da 
ética profissional e empresarial, assim como do lugar da advo
cacia, da meditação, da reparação e do direito no dia a dia da 
vida laborai. Na Europa, esses desenvolvimentos incentivaram 
uma profissão advocatícia qualificada em oratória, mas tam
bém informada sobre os precedentes históricos, as regulações 
institucionais e a administração e o direito reais.62

O poder das profissões não estava no domínio sobre a terra 
ou na riqueza — pois nem todos os profissionais eram ricos —, mas 
no seu domínio magistral de um território do conhecimento, 
um tesouro de habilidade e controle de sua expertise,63 Quase 
toda a sua população se concentrava nas cidades — o clero nas 
sés, os acadêmicos nas cidades universitárias, o pessoal médico 
nos balneários ou capitais e os advogados nos centros provin
ciais. O acesso a clientelas abastadas era essencial e a chave de 
sua localização residencial em toda a história.64 Aliás, Charle65 
chega a dizer, por exemplo, que, na França do século XIX, “o 
mapa das profissões advocatícias é o mapa da França urbana”.

Os profissionais constituíam uma classe que não suava a ca
misa como qs camponeses ou operários, mas raramente eram 
governantes.66 O recrutamento, apesar dos estereótipos histó
ricos contrários, nem sempre se restringia à elite, embora sua

6 1 Baldwm, From che ordeal to confession: in search of lay religion in 
early 13* cencury France. In: Biller; Minms (Orgs.), H and ling  S in : 

confession in the M iddle Ages.

62 Bell, Law yers and C itizens: the making o fa political elite in old regime France, p.8.
6 > Corfield, Pow er an d  the Professions in B r íta in  iy o o -  IS 50 , p.1 8 .
64  Charle, Social H isto ry q f  France in the 19th C entury , p.I4 0 ; Cortield, op. 

cit., p.2 I 5-
65 Charle, op. cit., p .I7I.
66 Ibid., p. 17 8 .
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dependência dela fosse constante.67 68 As profissões angariaram 
tanto poder no últim o milênio, especialmente nos anos recen
tes após a Revolução Industrial, que alguns autores se referem 
a esse desenvolvimento como a “Terceira Revolução”.6S A Re
volução Neolítica foi o desenvolvimento que nos viu passar da 
Idade da Pedra para a Idade Pastoril; a Revolução Industrial 
viu-nos passar de uma sociedade agrária de subsistência bási
ca para uma produtora de enormes excedentes para sustentar 
o pessoal especializado que, por sua vez, produzia inovações 
técnicas, financeiras, defensivas e de bem-estar para os demais. 
Revolução “Profissional” designa o domínio das classes pro
fissionais no mundo moderno.

Recentemente, houve quem argumentasse que as tradições 
paralelas, mas separadas, das profissões e das empresas estão 
convergindo, com os profissionais tornando-se mais gestores; 
e os gestores, mais profissionais.69 Apesar do debate acerca das 
transformações recentes das profissões, são elas — seu traba
lho, seus sistemas de valores e prioridades — que remodelam a 
boa morte de modo que seja administrada.

Os advogados definiram rapidamente sua missão de pro
fissionais que forneciam serviços para quem pudesse pagar 
para apoiar suas empresas, preparar contratos de propriedade 
e, logicamente, cuidar dessas questões por ocasião da morte. 
Também evitavam problemas ou salvavam a pessoa que não deu 
ouvidos a seus conselhos. Os profissionais da medicina tam
bém eram os que lucravam nos “períodos de crise”, durante os

67 Presc (Org.), The Professions in E arly  Modern E ngland , p.8.
68 Perkin, The T h ird  Revolution: professional elites in the modem world.

69 Leicht; Fennel, Professional Work: a  sociological approach.
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quais as fases de elevado consumo de seus serviços igualavam 
as de consumo de álcool.70 Aparentemente, para essas classes 
sociais novas, os problemas geravam um desejo de consolo, 
mas também uma ansiosa preocupação com a própria saúde.

Os padres e clérigos continuaram tendo tanta importância 
para as pessoas quanto os advogados e os médicos, mas, em ge
ral, perderam muito poder ao longo dos anos — em parte, devi
do à usurpação de seu território pelas outras profissões e, em 
parte, em virtude dos lim ites das próprias descrições antigas 
de sua atividade. Na Europa, por exemplo, eles se ocupavam 
do ensino, da cura, da solução de litígios e até de fazer testa
mentos71 e dar conselhos comerciais, mas os competidores no 
direito, na medicina, nos negócios, além do desenvolvimento 
do magistério leigo, se apoderaram de grande parte dessas fun
ções. Então, os clérigbs foram obrigados a se restringir a ques
tões morais e espirituais.72

A principal responsabilidade autodefinida do clero na Eu
ropa era para com Deus. Como em muitas partes do mundo, 
seus membros se consideravam homens “santos” cujo princi
pal papel era o voltar-se para si.73 Na Europa posterior à Re
forma, os padres tornaram-se intermediários entre os homens 
e Deus, mas, para os protestantes, cada pessoa passou a ser o 
seu próprio padre em termos de salvação. Porém, embora pu
desse ser o seu próprio padre, ela não podia ser o seu próprio

70  Pellmg, Medicai practice in early modern England: trade or profes- 
sion? In: Prest (Org.), The Professions in E arly  Modern E ngland , p. IOO-I.

7 1 Prest (Org.), The Professions in E a rly  Modern E ngland , p. 1 5 •
72 Coríield, op. cit., p.129-
73 0 ’Day, The anatomy o f a proíession: the clergy of the Church o f 

England. In: Prest (Org.), The Professions in E arly  M odern E ngland, p.32.
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professor ou pastor. Assim, católico ou protestante, o proble
ma de futuro espiritual de cada um dependia do equivalente 
religioso de um personal trainer “na vida”.

A morte e os valores da classe média

A ascensão das profissões teve duas implicações para a 
transformação da boa morte. Em primeiro lugar, a influência 
de apenas três profissões no universo do morrer — a medicina, 
a advocacia e o sacerdócio — significou uma nova imposição de 
que se obtivessem vantagens especiais na vida e na morte com 
o uso de seus serviços.

Além disso, os processos de gentrificação. cuia maioria 
ocorreu nas cidades na forma de vida empresarial ou profis
sional (pelo dinheiro ou pela educação),74 significaram que a 
especialização tinha o efeito de desqualificar o cidadão médio 
da classe média nessas áreas específicas. Isso criou um solo 
fértil para o desenvolvimento de outras profissões capazes de 
preencher as brechas de aptidão que acompanhavam a especia
lização crescente em outras áreas. Essas profissões novas, por 
sua vez, pleiteavam as mesmas vantagens do outro input pro
fissional na vida pessoal de seus pares e colegas. Em decorrên
cia da especialização real ou aparente, os profissionais tanto 
autoperpetuaram quanto criaram outros mercados para outras 
especializações.

A segunda implicação é que a vida do profissional especia
lizado — o homem de negócios ou o médico — ocupa um lugar 
especial na sociedade, e esse lugar cria um conjunto próprio de

74 Charle, op. cit., p. 14 0 .
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valores e atitudes. Tais atitudes e valores são fortemente plas
mados por sua experiência ocupacional cotidiana, mas também 
como resultado da educação e do treinamento concebidos para 
socializá-los nos seus papéis ocupacionais futuros. Essencial à 
visão de mundo dos profissionais que compõem a classe média 
em qualquer cidade é a ideia sagrada de provimento de serviço.

A crença no valor óbvio do provimento de serviço requer 
uma aceitação (e identificação) paralela da "necessidade”, sen
do que sua satisfação regular resulta em dependência de servi
ço. Entretanto, isso também significa a criação de certo nível 
de ansiedade oriunda da ignorância (a base da “necessidade”) 
e da capacidade ou conhecimento de como ter acesso a um ser- 
viço que llcílC de qu.3.1qucr pr Oblci Ti3 CSpCClálíZado.

A grande riqueza e o sucesso que acompanham a especiali
zação ocupacional trazem consigo pelo menos três preocupa
ções. Primeiramente, no mundo há vastas regiões das quais a 
pessoa sabe muito pouco. Em segundo lugar, ela depende de 
um grande número de outros para que as coisas aconteçam. 
Por Hm, desenvolve-se uma ansiedade em torno ao problema 
sempre presente de a sua clientela poder não precisar dela ou 
decidir substituí-la por outros serviços ou prolissionais con
correntes. Agora a antiga incerteza pastoril com relação ao 
tempo ou à proteção contra os saqueadores é substituída pela 
incerteza urbana da dependência econômica e pessoal.

Não obstante, a certeza da ajuda da comunidade nas socie
dades povoadas pelos antigos agricultores ou camponeses não 
é substituída por nada além da promessa de sucesso econô
mico nos negócios ou na educação. Não há tal promessa nas 
sociedades pastoris, mas promessa é tudo quanto se vende nas ci
dades. Como sabe qualquer garoto do campo, o tédio da vida
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rural é substituído pela agitação — e os perigos e incertezas — 
da vida urbana.

A ansiedade que é a base da existência das pessoas da classe 
média — e a sublinha — é fonte de grandes teorizações, espe
culações e debates em toda a literatura relevante sobre a classe 
média. Ainda que geralmente haja divergências quanto às fon
tes dessa ansiedade ou às diferenças importantes para identi
ficar seus alvos, a maior parte dos observadores sociais parece 
concordar que o grupo social situado entre os trabalhadores, 
agricultores ou camponeses e a aristocracia governante ou as 
aáasses altas é ansioso. Essa seria apenas uma observação an
tropológica secundária acerca de um grupo social igualmente 
secundário nao fosse por uma qualificaçao relevante: nos úl
timos cem anos, esse grupo começou a dominar os valores e 
o estilo de vida de todos os países industriais importantes. E 
isso significa que a boa morte do mundo pastoril f o i  transformada por 
essa classe e p or sua cultura da ansiedade.

Rossiaud75 observa que, já na Europa do século XIII, confra
rias estabelecidas pelas classes médias naquele período medie
val transformaram a boa morte para si e as demais pessoas que 
dispunham dos meios econômicos em uma forma de cuidado 
administrado. As fraternidades asseguravam que os membros 
tivessem vaga no hospital caso necessitassem; exortavam ao 
uso da confissão à beira da morte; e facilitavam a chegada do 
clero ou dos práticos da medicina aos seus “irmãos”. Também 
construíam hospitais e capelas e convidavam as ordens “mendi
cantes” — frades que viviam da caridade da comunidade, como

75 Rossiaud, The city dweller and life in cities and towns. In: Le G off 
(Org.), M edieval C a llin g s , p . l6 l-3 .
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os franciscanos ou os dominicanos — a administrarem serviços 
novos. Essas confrarias foram as precursoras das atuais fra
ternidades masculinas, companhias de seguro e organizações 
de serviço.

Fishman,76 tratando do tópico do desenvolvimento dos su
búrbios nas cidades do mundo, assinala que os valores da elite 
burguesa — especialmente os primeiros banqueiros e merca
dores — eram pessoas privadas, autocentradas, fortemente 
comprometidas com a separação entre a vida profissional e a 
familiar. Os subúrbios foram uma tentativa de se apartar do 
estresse, das pressões e das ansiedades do rotineiro para criar 
um pequeno paraíso de paz e isolamento na vida doméstica. 
Uma vez mais, observamos os temas da ansiedade pessoal e da 
conexão (trabalho) j desconexão (privacidade) e dependência 
(de serviços e estilo urbano).

Em um trabalho geral a respeito .da sociologia da classe 
média, Reader77 afirma que tal classe sempre teve fortes tra
dições de culpa, vergonha e consciência e que esses sentimen
tos são um estímulo importante a reformas sociais focadas 
em injustiças e desigualdades em um sistema em grande parte 
criado por ela. Em algumas dessas reformas, indivíduos e gru
pos da classe média trabalham para modificar as políticas e os 
serviços do Estado a fim de lidar com tais preocupações. Ou
tros, mais comprometidos com a autoajuda, veem com ceticis
mo os “benefícios”, o envolvimento e o amparo do Estado e 
preferem promover a “autoajuda” mediante o estabelecimento

76  Fishman, Bourgeois ucopias: visions of suburbia. In: Fainstem; 
Campbell (Orgs.), Readings in Urban Theory, p.2 8 .

77 Reader, The M iddle  C lasses, p.6 5 .
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de programas e incentivos de treinamento de beneficência ou 
autoajuda.

Em um exame de saúde pública dos determinantes da saúde, 
Eckersley78 propõe que a classe, a idade, o gênero ou a adesão 
profissional talvez não esgotem os fatores sociais que predi
zem a saúde e a doença e afirma que fatores culturais podem ter 
importância igual ou maior. Entre os fatores “culturais” por 
ele identificados figuram  o consumismo — a avidez e o hábito 
de adquirir produtos e serviços — e uma aquisitividade impe- 
lente que, em parte, é usada para medir o sucesso pessoal e o 
bem-estar da pessoa.

Eckersley considera o individualismo outro fator importan
te. E assevera que, na sociedade, a “carga” da tomada de deci
sões e da propulsão recai quase inteiramente sobre o indivíduo. 
T al individualização retira da jornada do morrente o apoio das 
prescrições culturais passadas, transformando a perspectiva 
de morrer em um caminho solitário e carregado de ansiedade 
rumo à extinção.79 Nas sociedades industriais urbanas, o des
tino de cada um já não depende da sua posição na aldeia, nem 
da rede de parentesco, nem da iniciação em algum status san
cionado pelo tempo, mas sim do esforço pessoal e do trabalho 
nos negócios ou na educação. A fé no mercado — que Eckersley 
chama de “economismo”, uma fé que cria vencedores e perde
dores — gera uma terceira fonte de ansiedade e estresse para 
as pessoas modernas. Enfim, o “pós-modernismo”, expres
são com que ele designa o colapso das tradições e o incisivo

7S Eckersley, Culture, health and well-being. In:_______; Dixon; Dou
glas (Orgs.), The Socia l O rig in s o f H ealth  an d  W ell-being.

79 Elias, The Loneliness o f D y in g , p.52.
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questionamento dos antigos roteiros da ciência, da religião ou 
do humanismo, significa que a pressão para “dar sentido” ao 
mundo cai pesadamente sobre o indivíduo.

No entanto, as pressões não se restringem às populações 
“modernas”. Esses valores, atitudes e circunstâncias sociais são 
os de todas as populações urbanas — aliás “urbanita” — desde 
o nascimento das cidades e das classes médias a seu serviço. 
Sourvinou-Inwood80 81 fez uma interessantíssima observação en 
passant acerca da abordagem mais individual e ansiosa da morte 
surgida no período arcaico das cidades gregas. Esse período pa
recia estar associado à emergência do individualismo, do abur
guesamento e do intelectualismo e resultou no abandono da 
aceitação familiar da morte. Aqui ela vc paralelos obvios com 
a Europa medieval, mas os paralelos que faz também se ligam 
aos apresentados por Eckersley e outros com o período atual. 
A ansiedade gerada pelo individualismo, a aquisitividade eco
nômica e gentrificação não se explica pela “modernidade”, mas 
pelo desenvolvimento urbano e o surgimento da classe média. 
E esses processos são muito antigos: datam de aproximada
mente 10 m il anos.

Comentando a psicologia da classe média em geral, Bens- 
man e V idichSt fazem uma observação crucial a respeito da sua 
natureza “desarraigada”. Tendo deixado de fazer parte da so
ciedade rural ou internacional estrangeira da qual muitos são

80 Sourvinou-Inwood, To die and enter the House ot Hades: Homer, 
before and after. In: Whaley (Org.), M irrors o f M o rta lity : studies in the 

social history o f death, p. 17, 39-
81 Bensman; Vidich, The new class system and its lifestyles. In: Vi- 

dich (Ora.), The N ew M iddle C lasses: lifestyles, status claim s and  po litical 

orientations.
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oriundos, os grupos ascendentes se acham frequentemente 
“excluídos” ou privados dos modos e valores antigos de seus 
antepassados, mas não aceitos pelas classes altas existentes da 
nobreza aristocrática ou econômica. A emulação e a imitação 
passam a ser importantes meios sociais para acentuar a indivi
dualidade, negociar o ingresso em redes antigas ou gerar lide
rança na moda ou tirar vantagem da exclusão, transformando-a 
em uma flagrante dissidência social.

Enfim, Christopher Lasch,S2 o crítico social decano da clas
se média, afirmou que esta é essencialmente narcisista. Dis
cordando de Reader, ele não acredita que os membros de tal 
classe sejam perseguidos pela culpa, e sim por uma ansiedade 
profunda. Aqui voltamos ao terna da ansiedade. Lasch8' asse
vera que os membros da classe média são hipocondríacos an
siosos que temem o envelhecimento e a morte como ninguém 
antes deles e se deixam atormentar pelo pensamento mágico e 
a superstição da salvação médica. Apresentam um apego eter
no à moda e à juventude e são altamente sentimentais com 
ambas. Esses valores, ele os descreve como os valores da elite 
profissional e gerencial. Como têm poucos recursos internos 
reais, essas pessoas precisam procurar nos outros validação na 
saúde, no trabalho, no amor e na amizade, assim como nas ati
vidades espirituais e intelectuais. Anseiam por admiração na 
beleza, celebridade e poder e vivem em busca de apoio profis
sional às necessidades do dia a dia e nas crises, pois as ideias 
de comunidade e parentesco têm pouco ou nenhum valor para 
a maioria delas. 82 83

82 Lasch, The C u ltu re  o f  N arcissism .

83 Ibid., p.207-22.

ZJ4



Um a história social do morrer

A mais básica de todas as observações acerca do que esse 
conjunto de comentários bastante diversos e geralmente críti
cos pode nos dizer a respeito da classe média é, primeiramente, 
que as pessoas que a constituem são ansiosas. E, em segundo 
lugar, não são um grupo que simplesmente aceita suas ansie
dades. Em geral, os membros da classe média não são fatalis
tas. Olham à sua volta para jazer alguma coisa, para lidar com 
suas ansiedades de modo prático: experimentando, procuran
do ajuda, deslindando problemas, intervindo, pressionando 
por resolução e solução, pelo menos por compromisso. São 
solucionadores ativos de problemas nas questões ligadas ao 
que mais os preocupa. E a morte e o morrer vagaroso são uma 
preocupação para eles. Então como essa gente lida com o mor
rer e os tipos de doença inicialmente associados ao entorno ur
bano, depois por ele tornados extremos e diversos?

Certo contexto epidemiológico

Embora as doenças infecciosas fossem mais virulentas nas 
cidades, há indicações significativas de que o número de mor
tos variava nos diversos grupos sociais. Havia diferenças en
tre as classes média e alta, assim como na frequência do óbito 
na classe trabalhadora. Hayes34 nos remete a uma comparação 
reveladora da idade média da morte das pessoas na cidade em 
oposição à das radicadas no campo.

Na Inglaterra, em 1842, a idade média da morte dos trabalha
dores na cidade era 17 anos em comparação com seus homólogos 84

84 Hayes, The Burdens o f D isease: epidemics an d  hum an response in Western his

tory, p.I45-
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no campo, que tendiam a morrer aos 3 8 em média. No caso dos 
profissionais e dos nobres, porém, esses diferenciais etários eram 
mais elevados por causa da saúde e do estilo de vida melhores 
dessa classe, posto que mesmo aqui os diferenciais expressam o 
contraste entre os ambientes rural e urbano. A idade média dos 
profissionais ao morrerem na cidade era 3 8 anos, ao passo que 
seus correspondentes no campo chegavam aos 52.

Ondas de doenças infecciosas acometeram a Europa do 
início e do fim da Idade M édia. Slack observou que essas en
fermidades, tanto mortais quanto diversas, se propagavam em 
“direções previsíveis dos portos a outras cidades, de uma casa 
a outra”.85 Entre 1347 e 13 51, aproximadamente um terço da 
Europa morreu.86 O elevado número de óbitos nesse período 
deveu-se principalmente à peste negra, também conhecida 
como pestilência. Esses nomes designavam uma só doença co
nhecida mais especificamente como peste bubônica. Era cau
sada pelas bactérias das pulgas que acompanhavam os ratos.

Ho uve várias ondas dessa peste, bem que se discuta consi
deravelmente se todas as epidemias que atingiram o continen
te provinham, de lato, da mesma fonte bacteriana. Há quem 
argumente que algumas “pestes” eram, na verdade, moléstias 
parecidas com a bubônica, como a varíola, o cólera, o tifo, a 
lilaríase, a lebre tifoide, a lebre glandular, o antraz e até a ma
lária. Outros teóricos acham que as muitas epidemias que de
vastaram a Europa e a Ásia medievais podiam ser mutações ou 
combinações dessas doenças.87

85 Slack, Responses to plague in early modern Europe: the implicaticns 
oí public health, Socia l Research, v.5 5, n.3, I9S8, p.435-

86 Ibíd., p-434-
87 Ver Byrne, The B lack D eatb , para uma boa análise desse debate.
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Entretanto, fossem de varíola, fossem de peste bubônica, 
as epidemias provocavam morte geralmente lenta, com vários 
dias de duração e às vezes mais. A peste, por exemplo, começa
va com uma infecção caracterizada pelo aparecimento de “bu- 
bões” (inflamação dos gânglios linfáticos), geralmente nas 
axilas e na virilha. Em alguns dias, seguiam-se a febre e depois 
a morte.38 Como mencionado anteriormente, a varíola, de ori
gem virai, tinha uma progressão de três semanas, sendo que não 
apresentava sintomas óbvios na primeira. À febre e aos cala
frios, seguiam-se a descoloração da pele, as bolhas ou pústulas, 
e a vítima morria alguns dias depois das erupções cutâneas.89

Nas aldeias, os óbitos sempre excediam os nascimentos, de 
modo que o crescimento e a estabilidade das primeiras cida-I t
des, mesmo fora dos períodos de peste, geralmente dependiam 
dos migrantes rurais. Buer90 afirma que as cidades funciona
vam como “viveiros” de pestilência e cita um comentarista 
do século XVIII que observou que elas “eram o túmulo da 
humanidade”.

Hábitos pessoais e sociais inofensivos nos pequenos po
voados rurais,podiam matar nas cidades, e uma vez mais Buer, 
agora citando as observações de Erasmo sobre as condições de 
vida predominantes na Inglaterra entre os séculos XIV e XVII, 
caracterizou-as da seguinte maneira:

O piso [...] é comumeme de barro recoberto de palha re
novada de quando em quando, mas por baixo permanece, sem

88 Ibid., p. 15-29-
89 Hopkins, The Greatest K ille r: sm allpox in history, p. 3-5 -
90  Buer, H ealth , W ealth and  Population in the E arly  D ays ofthe Industria l Revo- 

lu tion , p.78.
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ser incomodada, uma coleção de bagos, gordura, fragmentos 
de peixe, saliva, excremento de cães e gatos e tudo quanto é 
repugnante.91 92

Eis o estilo de vida dos profissionais e mercadores — a clas
se média — que primeiro se separaram da previsibilidade desse 
pútrido contexto de saúde pública e, portanto, desse vórtice 
de infecção. Alimentação melhor, água mais limpa, melhores 
condições de moradia e trabalho, métodos superiores de es
coamento do esgoto e outros resíduos, além de ajuda remu
nerada, tudo isso contribuiu para uma vida mais longa. E foi 
justamente a vida mais longa que trouxe novos desafios epi- 
demdolócbcos, muito embora o estilo de morrer aue os acom- 
panhava fosse semelhante. M orrer continuou sendo uma 
experiência prolongada, mas a ascensão das cidades e dos pro
fissionais por elas engendrados difundiu essa experiência do 
morrer demorado.

A emergência da classe média foi simultaneamente a emer- 
gência da riqueza, e com a riqueza veio a ascensão da doença 
cardíaca coronária. Nossas artérias e veias passaram a desen
volver rapidamente uma camada de gorduras e açúcares que 
não só estreitavam e enrijeciam as paredes desses vasos san
guíneos, como também aumentavam o risco de que “pedaços” 
de gordura, material cicatricial ou coágulos ocluíssem esses 
duetos humanos. A arteriosclerose, às vezes também chama
da arteriosclerosis 91 desenvolveu-se em decorrência de dietas de

91 Ibid., p.93.
92 Epstein, Contribution co the epidemiology ot understanding coro- 

nary heart disease. In: Marmot; Elliot (Orgs.), C oronaty H ea r t  D isease

Epidaniology.
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elevado teor de gordura, do tabagismo, da hipertensão arterial 
e do estilo de vida sedentário associado ao aumento da afluên
cia que acompanhou a gentrificação.

A afluência e o envelhecimento eram graves fatores de ris
co de doenças cardíacas coronárias.93 Contudo, posterior
mente, a riqueza preveria a queda desse tipo de morte porque 
as classes abastadas e instruídas seriam grandes consumido
ras de informação de saúde pública sobre à prevenção de tais 
enfermidades.94

Nem todos, porém, estão convencidos de que a ascensão da 
doença cardíaca coronária seja tão clara como a retrata a dis
cussão anterior, nem de que a epidemiologia da classe operá
ria nesse sruno de doenças seia o nue parece ser. Bartlev.95 Dor 
exemplo, analisando as estatísticas de mortalidade e as práticas 
de atestação de óbito nos últimos 150 anos na Grã-Bretanha, 
põe seriamente em dúvida que haja uma “epidemia moderna de 
doença cardíaca” distinguível. A atestação de óbito, especialmente 
nos casos de morte súbita, sofre de muita conjetura, assim como 
de importantes inclinações políticas, religiosas e industriais.

O estigma .em torno aos suicídios, as penalidades associa
das aos acidentes industriais e as ramificações políticas do 
abuso do operário levaram a atestados de óbito e à rotulagem

93 Harlen; Manoli, Coronary heart disease in the elderly. In: Marmot; 
EllioC (Orgs.), C oronary H eart D isease Epidemiology ; Kannel, The Fra
mingham Experience. In: Marmot; Elliot (Orgs.), Corona iy  H eart D i

sease Epidemiology.

94 Marmot, Coronary heart disease: the rise and fall o f a modern epide
mic. In: Marmot; Elliot (Orgs.), C oronaty H eart Disease Epidemiology.

95 Bartley, Coronary heart disease: a disease o f affluence or a disease 
o f industry? In: Weindling (Org.), The Social H istory of O ccupational 

H ealth , p.I 37-
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questionáveis. Bartley96 observa que a “doença cardíaca’’ é va
riavelmente descrita como um lato coronário, miocárdico, ar- 
teriosclerótico, hipertensivo ou senil. Há uma falta relevante 
de concordância sobre o significado de cada um desses termos. 
Ademais, era comum os médicos atestarem sem ter visto o pa
ciente. Isso é especialmente verdadeiro no fim do século XIX e 
início do XX. Bartley cita friamente o caso bem pouco forense 
do homem cujo atestado de óbito “falava em 'morte natural de 
doença cardíaca’ quando se descobriu que o defunto tivera o 
coração perfurado por uma adaga!”. 97

Embora a doença cardíaca coronária pudesse provocar e 
provocasse muitas mortes súbitas, também produzia um nú
m ero siCTnifirarjvo de m orres  lenras em decorrência de danos.  ....................................................  -  '  ..................
no coração: uma insuficiência cardíaca descrita bastante gra
ficamente por Nuland93 99 como a namorada estrangulada. Mas, 
independentemente de parte de nossa documentação ter sido 
incorreta no passado ou de tais mortes na classe operária serem 
realmente casos de “doença cardíaca coronária”, parece certo 
que tal enfermidade aumentou, pelo menos no início, com o 
crescimento da afluência, e que frequentemente causava uma 
nova, interminável e muitas vezes dolorosa morte na cidade. 
Mas havia outro desenvolvimento epidemiológico. O câncer 
também se mudou para os centros urbanos.

Embora tivesse sido identificado na China e no E gito" e 
nas épocas romana e grega,100 a incidência do câncer era rara na

96 Ibid., p. 145-
97 Ibid., p. 149-
98 Nuland, H ow  We D ic , p.20-42.
99 Lee, D ates in Oncology.

100  Raven, The Dheory an d  Praetice o f Oncology.
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Antiguidade, em parte pelo fato de sua descrição ser ambígua 
e confusa.101 Frequentemente, era chamado de “tumor” e este, 
por sua vez, em geral fazia parte de uma classe de “inchaços”.102 
Também é provável que fosse detectado raramente porque 
pouca gente ia muito além dos 50 anos de idade.103

Conquanto se haja detectado câncer em répteis e mamífe
ros, e inclusive em múmias egípcias,104 105 106 o conhecimento pro
fundo dessa doença é bastante recente, pois a epidemiologia 
moderna do câncer tem apenas uns sessenta anos de idade.10’ 
Os tumores malignos comuns são simplesmente células nor
mais imaturas que invadem outras regiões teciduais sem ter 
por que o fazer. Elas são alimentadas pelo próprio sistema 
nutriente do corpo como células “normais” e, geralmente, não 
são reconhecidos pelo sistema imunológico do organismo. As
sim, os tumores crescem desenfreadamente até afetar um ór
gão vital importante como o coração, o cérebro ou um grande 
vaso sanguíneo ou contribuem para uma pneumonia ou infec
ção fatal.101'’ O câncer só morre quando seu hospedeiro morre.

Malgrado o fato de essa doença ocorrer em todos os seres 
humanos, em geral, e cada vez mais, acomete as populações su
ficientemente velhas para desenvolvê-lo. Isso desloca uma vez 
mais o foco para a cidade moderna com sua expectativa de vida 
crescente durante e depois da Revolução Industrial. Segundo

1 0 1 Ibid.
102 Rather, The Genesis o f Cancer: a  study o f the history o f ideas.

10? Higginson; Muir; Munnoz, H u m an  C ancer: epidemiology and  environmen

ta l causes, p.xvi.
104  Rather, op. cit., p.8.
105 Higginson; Muir; Munnoz, op. cic., p.xix.
106  Nuland, op. cit., p .2lS.
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a Organização M undial da Saúde (O M S), o câncer é raro em 
pessoas abaixo dos 30 anos de idade. A OMS observa que 60% 
dos óbitos por câncer nos países desenvolvidos atinge pessoas 
com mais de 6 5 anos. Quando mais a pessoa envelhece — até 
os 75 anos de idade —, maior o risco.

A idade é o principal fator de risco porque todos os outros 
riscos de desenvolver câncer se agravam com ela. Sem ser uma 
doença da afluência per se, ela é, não obstante, salvo certa lim i
tada evidência genética e de contágio virai, uma doença rela
cionada com a exposição a material perigoso.

O fumo, por exemplo, responde por 30% dos tumores ma
lignos. A radiação do sol e até as drogas anticancerígenas po
dem favorecer o desenvolvimento do câncer.107 A. maior parte 
das outras exposições só foram identificadas com o desenvol
vimento industrial das primeiras cidades, embora atualmente 
muitas delas se hajam disseminado no perfil econômico e social 
dos países em desenvolvimento, tanto nas áreas urbanas quan
to nas rurais. Entre esses itens de exposição perigosa, figuram 
os plásticos, a borracha, a fumaça, a poeira, os agrotóxicos, os 
corantes, os solventes e outras tintas, o amianto, o alcatrão e a 
madeira — muitos dos quais estão associados à antiga produ
ção fabril e à construção civil na cidade;108 45% dos cânceres 
se devem a essas exposições.109

Entre 1% e 4% dos cânceres são causados pela poluição 
ambiental,110 como as emissões industriais, a inalação “passi
va” de gases de escapamento de motores, de tabaco e de fumaça

107  Stewart; Kleihues, W orld  C âncer Report, p.22, 48, 5 I.
108 Ver, por exemplo, a história de Tann, op. cit.
109  Stewart; Keihues, op. cit., p.38 .
1 10  Ibid., p-39-
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de cozinha, ou a poluição da água e do solo. Os cânceres mais 
comuns são o de pulmão (12% ), o de mama (10%) e o de in
testino (9,4% ), porém os mais letais são o de pulmão ( 1 7 % 
dos óbitos por câncer), o de estômago (10,4% ) e o de fígado 
(8,8%).

A cultura e a geografia desempenham um importante papel 
em termos específicos de exposição, que indicam que alguns 
tipos de câncer são mais comuns em alguns setores ou países 
que em outros, e em homens mais do que mulheres. No entan
to, é a idade que agrava todos esses riscos. Se você viver o su
ficiente, a sua exposição a todos os potenciais riscos aumenta. 
No contexto desses perfis de risco, foram as cidades, e em par
ticular entre as classes médias que viveram mais, que o câncer 
mostrou inicialmente, e de forma significativa, a sua cara feia.

Foi nas cidades que as pessoas viram pela primeira vez um nú
mero crescente de mortes inusitadamente prolongadas, que pare
ciam mais dramáticas pela dor e os corpos devastados que criavam. 
Um temor novo surgiu em uma classe de pessoas ansiosas com 
um novo conjunto de enfermidades que pareciam tão inven
cíveis quanto,as antigas moléstias infecciosas. E, enquanto a 
gentrificação e as grandes medidas de saúde pública se arrai
gavam no resto da cidade e inclusive além dela, a incidência de 
câncer aumentou em todas as populações até a época presen
te, na qual “procurar” fatores de risco é um passatempo tanto 
popular quanto científico.

A gentrificação da boa morte

Em seu papel na elaboração de um estilo de morrer, o câncer, 
como as cardiopatias, produz um morrer lento e frequentemente
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doloroso.111 Também é uma doença que como nenhuma outra 
sugere o “morrer” para os demais.112 E, embora a duração e a 
inevitabilidade do morrer sempre tenha sugerido aos antigos 
agricultores e camponeses a importância de se preparar para 
essa experiência, a classe média urbana formou uma opinião di
ferente. O fatalismo e a aceitação da morte, tão comuns entre 
os povos pastoris familiarizados com o morrer e com a brevi
dade da vida em geral, não foram adotados pela classe média de 
existência mais longa e profissionalmente atendida. Como ob
serva Simone de Beauvoir ao refletir sobre a morte de sua mãe:

Não há morte natural: nada que "acontece ao homem [s/r] é 
nâturcii, j a  que sus j^rcscriça cjucscioris o í t i u u g o . c>í í t í , iO u O ^  os 
seres humanos são mortais: mas, para cada um, a sua morte é 
um acidente e, por mais que ele a conheça e aceite, uma violên
cia injustificável.113

Embora o antigo consenso médico fosse de que só a mino
ria das mortes terminava dolorosa e angustiantemente, sendo 
que boa parte delas se devia ao controle médico inadequado 
dos sintom as,114 a opinião popular acerca do câncer acreditava 
no oposto, alimentada por relatos semelhantes ao da descrição 
australiana do fim do século XIX de uma mulher morrendo de 
câncer no intestino.

1 1 1  McNamara, Dying ot cancer. In: Kellehear (Org.), D eath an d  dying in

A u stra lia , p. I 3 5-
1 12 Kellehear, D yin g  o f C ancer: the f in a l  y e a r  o f life, p.65-6; McNamara, F ra 

g ile  Lives: death, dying an d  care, p.2S-3 3 •
11 3 De Beauvoir, A  Very E asy  D eath, p.92.
I 14 Hinton, D yin g , p.65-72-
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Aos 60 anos, Mary Christina sabia que estava para morrer, 
mas não achava isso “nada fácil” e era “incansável o seu esforço 
para evitar o inevitável”. Ela, que antes encarava a doença como 
um defeito moral, agora soltava “gritos estridentes, descara
dos”, e sua principal preocupação era se livrar da “dor insupor
tável, devastadora”, que yoltava regularmente. Jazia apavorada e 
indefesa enquanto a dor brutal lhe atormentava a carne, levan
do-a a desmaiar de angústia enquanto seus atendentes nada fa
ziam para evitá-lo. Ela passou oito dias intermináveis lutando 
desesperadamente.113

Pela perspectiva da ansiosa classe média, morrer já não podia 
ser considerado “bom” se a intensidade do sofrimento tirava 
toda a dignidade da pessoa antes do fim, se ela perdia um dos 
valores mais importantes constituintes da sua personalidade: 
o controle pessoal, a capacidade de pensar e escolher, mesmo 
para organizar seus assuntos com a mente lúcida. Decerto era 
possível fazer algo mais para evitar a morte, torná-la menos 
atroz, ainda que mera e simplesmente para induzir os outros a 
fazerem mais. Eis que as profissões entram em cena.

Embora a medicina — nas aldeias e povoados — ignorasse, ha
via milhares de anos, a cura das piores doenças infecciosas ou 
degenerativas que acometiam as populações, seus práticos não 
eram inteiramente inúteis. Eles compreendiam os sintomas, 
sabiam quando a morte se acercava e eram sagazes administra
dores do alívio da dor, particularmente com a ajuda do álcool 
e do ópio.115 116 No século XX, os médicos foram bem-sucedidos

115  jaU an d , A ustralian  W ays ofDeath: a  social and  cultural history 1840- 19 16, p.I05-
1 16 McManners, Death and  the Enlightenm ent, p.4I.
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nas questões relacionadas com o diagnóstico de enfermidades 
que punham a vida em perigo, tinham uma ideia razoável da 
expectativa de vida ligada a diagnósticos específicos desse tipo 
e aumentaram seu arsenal no manejo dos sintomas, culminan
do com a nova especialidade do hospital de doentes terminais 
e cuidado paliativo.

Os médicos apareciam cada vez mais junto do leito de morte 
de cada vez mais gente à medida que o desenvolvimento urba
no da classe média, originalmente ectópico, e sua expectativa 
de vida mais longa se propagavam em populações mais amplas 
em decorrência do progresso econômico e da saúde pública. 
A imagem da administração médica da morte passou a fazer 
parte da boa morre urbana. A assistência dos médicos, antes 
exclusivamente reservada à classe alta, disseminou-se na classe 
média antes de se generalizar e globalizar.

Robert Cecil, conde de Salisbury, falecido em 1612,

adoeceu em 1609  e, desde então, ficou intermitentemente nas 
mãos de médicos, farmacêuticos e cirurgiões que o sangravam, 
medicavam e purgavam com entusiasmo considerável, custos ele
vadíssimos, mas poucos resultados benéficos. Na primavera de 
1 6 12, estando desesperadamente enfermo, com as pernas incha
das e o corpo coberto de chagas, em uma liteira especialmente 
preparada e forrada de travesseiros de plumas, ele foi levado de 
Londres a Bath, onde se esperava que as águas lhe fizessem bem. 
Mas agora na presença do seu capelão, pois estava claro que os 
médicos tinham metido os pés pelas mãos.117

1 1 7 Clarkson, D eath, D isease an d  Fam ine in P re -in d u str ia l E ngland , p. 15 I -2.
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Em circunstâncias ou perspectivas de tal modo estressantes 
e desnorteadoras, a classe média procurou o planejamento an
tecipado. Alguns nobres e, depois, a burguesia urbana doavam 
todos os seus bens a comunidades religiosas e com elas se re
tiravam a fim de garantir provisão na velhice. No fim da Idade 
Média, esse acordo se estendeu a outras instituições, como os 
conselhos municipais, as corporações ou confrarias, que passa
ram a emitir uma espécie de aposentadoria. Tais arranjos eram 
transferíveis, de modo que as viúvas abastadas também podiam 
se beneficiar.118 Essas combinações foram precursoras da pre
vidência privada e depois pública e dos planos de seguro; uma 
diversidade de preparativos para a morte e para os sobreviven
tes restantes explodiu deliberadamente com o auxílio das pro
fissões emergentes de advogado e procurador.

Quando os advogados e os médicos “metiam os pés pe
las mãos”, o clero tratava de fazer seu papel ajudando a pes
soa a “ficar” em paz com Deus. Mesmo o número crescente 
de incrédulos sucumbia ao ofício do clero quando a morte se 
acercava,119 120 e o papel dos preparativos religiosos para a morte 
continuou sendo forte nas chamadas populações seculares mo
dernas.130 O clero tem desempenhado um papel relevante no 
morrer urbano, especialmente para os endinheirados e, desde 
a Idade Média, a cruz e o estetoscópio têm sido importantes 
habitantes simbólicos das obras de arte do mundo ocidental.

I lS  Mitterauer; Sieder, The European F am ily  patriarchy to partnership from  the 

M iddle Ages to the present, p. 161-2 .
1 19  McManners, D eath and  the Enlightenm ent, p.2 54-61.
120  Kellehear, D ying  of C ancer: the f in a l  yea r-o f  life, p. 128-3 2
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Resumo das características do m orrer urbano

Em geral, pois, a começar pelas cidades e unicamente para 
a nobreza, mas depois se propagando na classe média, a boa 
morte cedeu o passo à morte administrada. Esta era uma mor
te tornada “boa” com o concurso dos profissionais adequados 
para atender a pessoa durante o morrer e na hora certa. Isso foi 
importantíssimo para a natureza assistida do morrer.

O s seguintes profissionais, entre outros, tornaram-se es
senciais à experiência de morrer.

• O médico: quando o desconforto ficava excessivo e in- 
sun o rtáv e l ^U t-»ora p v t r z r  nup a n p u r a  rhpcrassp a pícp-1...... -1_- -  j . ------ ----- Q --- -- ----
estágio horrendo.

• O advogado: para preservar os desejos do moribundo, e 
quanto mais cedo melhor, antes que a doença ou a deca
dência senil o privasse das escolhas feitas sob o florescer 
da lucidez que só a saúde pode outorgar.

• E, enfim, o padre: para assistir, aconselhar, orientar e fa
cilitar a viagem à outra sociedade e seus desafios.

A cidade e suas melhores pessoas — a ansiosa, mas tecnica
mente engenhosa classe média — deram-nos um novo morrer: 
a morte administrada.

Em segundo lugar e a partir do desdobramento anterior, 
o se lf participante surgido no período pastoril enfraqueceu- 
-se nos desenvolvimentos urbanos, de modo que cada vez 
mais pessoas se posicionaram junto da morte como um lu
ga r de serviços. Ao morrer, nós nos tornamos “consumidores 
de saúde”, “pacientes”, “clientes” e até “objeto de pesquisa”.

2 6 8
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Veríamos cada vez menos as populações urbanas controlarem 
sua boa morte e seriam cada vez mais os “outros” profissionais 
que administrariam o nosso morrer através de “investigações 
médicas”, “administração da herança e do testar”, “interven
ções psicológicas ou espirituais ou serviços de “apoio” ao cân
cer ou ao idoso.

Finalmente, embora as pessoas urbanas pareçam entregar 
grande parte de sua autonomia às profissões, isso não significa 
que o espírito principal do seu morrer seja passivo. Pelo con
trário, é a solicitação ativa de serviços e seu uso vigoroso, às 
vezes agressivo, que sugerem, paradoxalmente, um afastamen
to do fatalismo pastoril rumo a um desejo de batalhar com a 
própria morte.

M uito se tem escrito sobre o papel da medicina recente na 
luta contra a morte, particularmente conforme o exemplo de 
críticos sociais como Ivan Illich,121 mas, como veremos no pró
ximo capítulo, não se trata de um conjunto de atitudes e prá
ticas impostas, e sim de uma dança de dois parceiros ativos. O 
protissional e o cliente conspiram e se encorajam mutuamente 
contra uma força perante a qual ambos se sentem menos po
derosos. A morte administrada é uma morte “em equipe”; é 
um morrer que só pode ser qualificado de “bom” se a boa luta 
tor travada por todos.

121 Illich, L im its to M edicine — M edical Nemesis: the expropriation o f health.
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C a p ítu lo  8
O  nascim ento da m orte bem a d m in is trad a

Como o advento das cidades alterou o estado de ânimo e 
a conduta para com a boa morte? A observação cultural mais 
importante a fazer acerca da ascensão da cidade ao longo da 
história é que as relações sociais sofreram uma mudança estru
tural. Entre os camponeses e antigos agricultores, as relações 
sociais eram estreitas, cara a cara, em escala reduzida e familiar — o 
que significa literalmente baseadas no parentesco. As pessoas 
nessa situação eram, na maioria, social e economicamente pa
recidas: lavradores, ou pastores. Havia alguns artesãos e ho
mens-grandes, chefes e xamãs que talvez se ocupassem menos 
do trabalho agrícola.

Na cidade, as relações sociais ocorriam em um contexto de 
população maciça. M uitas vezes, as relações se davam ou eram 
negociadas com “estranhos”. Essa característica da vida urbana — 
às vezes designada como a “anonimidade” da vida nas cidades — é 
uma função da rápida proliferação dos papéis ocupacionais es
pecializados. A vida urbana era em muitos aspectos bem dife
rente da vida no assentamento rural: anônima, em larga escala,
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fragmentária e um lugar em que as relações podiam ser fuga
zes, instrumentalistas, diversas e cambiantes.

Na virada do século XX, muitos sociólogos atentos às gran
des mudanças e perturbações sociais causadas pela Revolução 
Industrial europeia procuraram desenvolver conceitos que ser
vissem de descrições abreviadas dessas mudanças. Ferdinand 
Tonnies,1 2 por exemplo, escreveu sobre as distinções entre Ge
meinschaft (comunidade) e Gesellschaft (associação). Ele esperava 
captar parte do espírito social ou cultural de relações enfatizan
do a qualidade dos relacionamentos inerentes em dois tipos de 
sociedade. As sociedades urbanas eram do tipo Gesellschaft, em 
que as pessoas adotavam uma visão instrumentalista umas das 
outras em comparação com as sociedades rurais, em pequena 
escala, nas quais comunidade “verdadeira” significava uma atitu
de mais solidária baseada no conhecimento íntimo de cada um.

Outros sociólogos e antropólogos se apaixonaram por essas 
distinções, e o folclorista norte-americano Redfield escreveu 
sobre o contínuo “ftolk-urbano” com aprovação social e moral 
semelhante. O sociólogo francês Émile Dürkheim' sugeriu 
sua versão dos mesmos fatos e valores escrevendo acerca de 
solidariedade mecânica e orgânica. Teorizou que aquelas so
ciedades em escala reduzida funcionavam mecanicamente em 
virtude da uniformidade da população, mas que as sociedades 
urbanas modernas funcionavam organicamente como o corpo, 
com cada seção especializada a desempenhar suas funções, mas 
dependente de que as outras desempenhem as delas.

1 Tonnies, C om m unity  an d  Association.

2 Durkheim, The D iv ision  o f L abour in Society.
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Por motivos que agora parecem óbvios, muitas dessas ideias 
foram criticadas por criar uma visão romântica, nostálgica e 
estereotipada da comunidade, especialmente da rural. As socie
dades assentadas em escala reduzida têm sua cota de conflito, 
diversidade social (abertamente e como comportamentos ocul
tos) , sofrem mudanças* importantes e gozam de relações ins
trumentais. As cidades também são lugares em que se encontra 
comunidade, seja qual for o modo como se queira defini-la. As 
relações comunitárias não precisam se basear em relações cara 
a cara e de ajuda. Na cidade, elas têm uma parcela relevante de 
aspectos funcionais e instrumentais, mas as relações de paren
tesco e amizade coexistem com elas e ajudam a imbuir na vida 
cotidiana significados importantes que dão às culturas urba
nas seus apoios e motivações pessoais.

Sem embargo, não é verdade que os primeiros teóricos urba
nos fossem simplesmente cabeças-duras nostálgicos quando se 
tratava de descrever as mudanças da sociedade assentada rural 
para as urbanas de larga escala. Esses teóricos identificam al
gumas diferenças muito básicas entre as culturas das cidades e 
a vida aldeã, e elas permanecem verdadeiras, pór complexa que 
a comparação possa parecer amiúde. Infelizmente, os teóricos 
sociais têm a tendência comum de achar exceções nas teorias de 
outras pessoas a tal ponto que, como diz o refrão, frequente
mente acabam jogando fora o bebê junto com a água do banho. 
É claro que há continuidades e paralelos sociológicos entre as 
duas culturas, mas é igualmente claro que se deve reconhecer 
que as cidades não são simplesmente aldeias grandes.

A anonimidade é uma importante característica cultural das ci
dades devido ao tamanho. As áreas urbanas tendem a conter em si 
uma ampla gama de “comunidades”, e isso também só é possível
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por causa do tamanho. A diversificação ocupacional combinada 
com a migração em massa do campo para a cidade, de uma cidade 
para outra e de outros países ou regiões étnicas põe um acento 
e uma pressão adicionais na capacidade social de negociar signi
ficados cotidianos, associações e transações sociais e econômi
cas. As cidades fazem muitas coisas que fazem as aldeias porque 
os requisitos básicos para viver continuam sendo os mesmos em 
ambas. Mas as maneiras da cidade não são as maneiras da aldeia.

A boa morte no contexto desses tipos de relações e culturas 
não podia continuar a mesma que era na vida aldeã e continua 
sendo em muitas sociedades rurais de todo o mundo.

Da boa morte para a morte administrada
A.

O “nascimento” da morte bem administrada foi acompa
nhado por continuidades e similaridades de sua predecessora — 
a boa morte —, porque todas as formas de conduta no morrer 
se baseiam nas formas anteriores de comportamento e atitude. 
Morrer de maneira bem administrada requeria uma consciência 
do morrer, mas esta geralmente era confirmada por outros es
pecializados, geralmente um profissional da medicina. A cons
ciência do morrer é a primeira característica de uma boa morte, 
mas também é um elemento essencial do morrer bem admi
nistrado. Isso porque só quando se reconhece o morrer é que 
se podem executar as tarefas finais de administrar uma saída: 
solicitar a equipe profissional adequada para gerir as funções 
corporal, jurídica, fiscal e religiosa exigidas para controlar o 
caos potencial que o morrer pode suscitar.

A classe média urbana via menos morte do que seus pares 
camponeses, agricultores antigos ou mesmo operários urbanos
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devido à saúde e à expectativa de vida melhores, mas também 
porque geralmente não lhe cabia, e sim a outros, ocupar-se do 
morto. Entre os pobres urbanos, a boa morte manteve-se pre
sente porque a ausência mesmo de níveis básicos de saúde 
impediu até muito mais tarde a profissionalização de tais for
mas de morrer.3 No entanto, a história do morrer foi muito 
diferente para as classes sociais alta e média das cidades. Os 
profissionais urbanos eram trabalhadores especializados que 
precisavam adquirir serviços que eles eram incapazes de prestar 
ou não se sentiam motivados a fazê-lo. Com expertise estreita, 
mas profunda, em uma área da vida econômica ou política, as 
elites urbanas procuravam satisfazer suas múltiplas necessi
dades administrando outros especialistas que eram treinados 
para tapar as lacunas deixadas pelo especialismo crescente da 
urbanização.

Posto que, na maior parte da história humana, as doenças 
infecciosas afetassem a todos, as elites urbanas eram parti
cularmente propensas às enfermidades degenerativas do en
velhecimento em decorrência de sua posição privilegiada nas 
ordens econômica e social. A prosperidade trouxe o câncer e a 
cardiopatia: mortes prolongadas, em geral dolorosas e às vezes 
extraordinariamente assustadoras, mas também trouxe com
plexos problemas econômicos, jurídicos e médicos a serem re
solvidos antes desse fim.

Tais complexidades trouxeram consigo o imperativo social 
de procurar ajuda, classificando-as e administrando-as. Não o 
fazer era considerado insensato e descuidado com os depen
dentes e as redes sociais da pessoa. A questão social da herança

3 Strange, D eath, G rie f and  Poverty in  B r ita in , l ô y o - i g i j . ,  p.50.
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permaneceu tão importante — aliás, mais importante — na mor
te administrada quanto na boa morte, simplesmente porque 
em geral havia mais em jogo para todos; não só equipamento 
agrícola e armas, ainda que estes fossem transmitidos, como 
também, alternativa ou adicionalmente, propriedades, títulos 
e dinheiro significativos.

Ademais, as commodities de status como ser proprietário, dire
tor de empresa fam iliar ou empregador eram relações que exi
giam preparativos jurídicos e financeiros para a transmissão. 
Essa riqueza e essas relações complexas requeriam a atenção 
de especialistas. M orrer como uma conduta social passou a ser 
não só uma questão doméstica da fam ília e da comunidade aldeã, 
como era na boa morte, mas também um significativo problema 
público administrativo eprivado que precisava da atenção de outros 
especialistas profissionais.

Enquanto os morrentes que reivindicavam uma boa morte 
eram moralmente obrigados a resolver seus assuntos, a elite 
urbana foi cada vez mais compelida a fazer o mesmo por moti
vos puramente administrativos e técnicos. E esses bens e ques
tões profissionais eram privados e geralmente não afetavam a 
cidade como um todo.

Inicialmente, suas doenças incomuns, vistas principalmente 
nas cidadezinhas e cidades, exigiam gente com experiência prá
tica nessas moléstias particulares. Ao passo que o subnutri
do ou faminto podia morrer sem drogas que aliviassem a dor 
quando se dessangrava ou desidratava lentamente até a morte, 
ou então antes da execução como sacrifício humano, a tarefa 
de morrer de câncer ou tuberculose era muito mais difícil sem 
o alívio da dor. A experiência prática de administrar um regi
me de gestão de sintoma para se adaptar a essas enfermidades
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insólitas geralmente se encontrava nas fraternidades médicas 
de qualquer sociedade.

A presença de ideias acerca da viagem ao além-mundo não 
abandonou o estilo de morrer da boa morte e tampouco o da 
morte bem administrada que se seguiu àquela. Porém, cada vez 
mais, a boa morte nas mãos da elite urbana passou a significar 
solicitar a presença do clero para que se fizesse algo pelo ago
nizante. A administração de um sacramento, um ritual ou um 
conjunto de orações ou missas tornou-se uma “intervenção” 
ou, para adotar um termo mais religioso, uma “intercessão” em 
nome do morrente. T al como se escolhia um médico ou um ad
vogado, os moribundos escolhiam profissionais que “assistis
sem” suas necessidades em vez de, necessariamente, ajudá-los 
a comemorar coda uma vida de devoção e preparação religiosas.

Isso não significava que a pessoa morrente não sentisse que 
tinha obrigações para tornar a morte “boa” afirmando os prin
cípios religiosos vigentes, mas sim que esse show se restringia a 
públicos específicos na sua rede social, não era para a comunida
de inteira — no caso, para toda a cidade. Isso significava que era 
preciso fazer escolhas. O problema de tornar a morte “boa” para 
os outros no sentido religioso passou a fazer parte do problema 
administrativo mais amplo da tomada de decisão e coordenação.

Na questão de assinalar quando o morrer começa, cada tipo 
histórico de morrer toma um ponto de partida diferente. O 
morrer como jornada à ultravida é anunciado pelo fato bioló
gico da morte. A boa morte começa com uma simples consciên
cia do morrer. Na morte bem administrada, que o crítico social 
Ivan Illich4 denomina “morte burguesa”, a rápida sucessão de

4  Illich, L im its to M edicine—M edical Nemesis: the expropriation of health, p. 194-
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idas e vindas de profissionais à cabeceira da pessoa é uma in
dicação social suficientemente séria de que ela está morrendo. 
Desse modo, o reconhecimento do morrer fica livre não só de 
suas amarras biológicas originais como também das psicológi
cas. O início do morrer bem administrado é determinado por 
uma combinação de fatos sociais estreitamente sincronizados 
que envolvem as idas e vindas dos médicos, advogados e padres.

Mas há outras rupturas importantes dessas linhas de con
tinuidades e desenvolvimento. Como observei anteriormente, 
o morrer bem administrado já não é uma atividade pessoal 
que envolve toda a comunidade. O morrer torna-se cada vez mais 
privatizado e isolado. No modelo viagem ao além-mundo, o 
morrer ocorria como uma atividade comunitária sem a pre
sença física do morrente ou com ele como uma suposta pre
sença fantasmal. No modelo desse mundo do morrer como 
boa morte, a comunidade desfrutava de uma parceria com a 
pessoa morrente, que, por sua vez, gozava de certos privilé
gios, mas também tinha de devolver obrigações específicas a 
essa comunidade.

Agora, a complexidade social urbana, os números caracte
rísticos das populações urbanas e a natureza pragmática das 
obrigações significam que o moribundo tem contratos sociais 
específicos com interesses particulares no bojo da comuni
dade mais ampla, não através dela. Isso significa uma ruptura 
notável nas relações comunitárias dos modelos anteriores. A 
“comunidade” começa a se subtrair do antigo envolvimento 
rural, torna-se um “fantasma” do seu se lf de outrora, porque o 
morrer como uma atividade deve ocorrer como um contrato 
de relações sociais baseado na oferta de serviços privados e no 
pagamento de honorários. M orrer passa a ser uma transação
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econômica plena, mas privatizada, divorciada de considerações 
gerais da vasta população, outrora chamada “a comunidade”.

Os preparativos para a morte, antes altamente prescritos 
pelo costume e pela comunidade, podiam ser desdenhados ou 
eram irrelevantes na carreira dos profissionais urbanos e suas 
famílias. A abastança e a posição incentivavam a liberdade de 
optar por se adaptar, por se adaptar com condições ou por 
desconsiderar as normas por inteiro. Agora os preparativos 
para a morte se tornariam tão únicos como as complexidades 
financeiras e jurídicas de seus proprietários e tão excêntrico 
quanto suas personalidades e famílias pudessem tolerar. Em 
troca do serviço prestado a esses desejos e estilos de vida in
dividuais, outros profissionais só cobravam uma remuneração 
ou doação. A comunidade geral além da igreja, do trabalho ou 
da família quase não tinha papel, salvo, talvez, como públi
co nos funerais e missas dos falecidos mais famosos da classe 
média urbana.

Para as comunidades das sociedades caçadoras-coletoras, o 
morrer era encarado como morte “desafortunada”, malevolen
te ou quiçá “piisericordiosamente rápida”. E, nas sociedades de 
colonos, era considerada moralmente “boa” ou “ruim” tanto 
para os indivíduos quanto para as comunidades. Mas, na classe 
média urbana, todos esses juízos e prescrições morais foram 
transferidos para ela unicamente enquanto indivíduos.

O morrer desafiava o senso de ordem social na carreira, na 
casa e no corpo da pessoa. O morrer representava a perda de 
controle, dignidade e paz de espírito. Não era possível detê- 
-lo nem o curar e havia pouca ou nenhuma consolação, mas ele 
podia ser administrado suficientemente bem se se chamassem 
as pessoas “certas” para assistir. IIlich observou poeticamente
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que “a classe média se apoderava do relógio e empregava mé
dicos para que dissessem à morte quando atacar”.’

Como mostra comodamente Armstrong5 6 num livro recente, 
How to Be an Even Better Manager [Como ser um gerente ainda 
melhor], adm inistrar é  decidir o que fazer e fazê-lo por in
termédio das pessoas. É mediante outros que se administram 
recursos como o conhecimento, as finanças, o material ou 
equipamento. Embora tenham de administrar outras pessoas 
e acontecimentos, os bons gerentes também precisam admi
nistrar a si próprios para tal.7 * Há até “manuais” recentemente 
publicados de como administrar a si mesmo quando em estado 
terminal. Como afirma o autor de um desses textos:

Com a chegada da doença, é preciso contar com um repertó
rio de habilidades para administrar a desconexão do antigo modo 
de vida, a diminuição da satisfação com a vida, a intimidação do 
desconforto e da dor, o espectro da invalidez e da morte e a adul
teração da identidade.s

Em todo caso, a meta de toda boa administração é obter re
sultados mediante a organização disciplinada do s e l fe  dos outros.

O morrer bem administrado é, pois, um modelo individua
lista de boa morte forjado e plasmado pelos estilos de vida 
igualmente individualistas e ocupacionalmente especializados

5 Ibid., p.I98.
6 Armstrong, H ow  to B e an  Even Better M anager, p.2-3.
7 Eunson, Behaving: m anaging yo u rse lf  and  others', Ward, j o  E ssentia l M a n a 

gement Techniques', Jay, H o w  to H and le  Tough S ituation s a t Work: a  m an ager’s 
guide to over to o  testing situations.

S Sharoff, Coping S k ills  Therapy f o r  M an ag in g  Chronic an d  T erm in a l Illness.
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das elites da classe média urbana. Suas responsabilidades e 
obrigações não têm comprometimento direto com a “comu
nidade” no sentido mais amplo da palavra. As contribuições 
“comunitárias”, caso essa gente chegue a fazê-las, hão de ser 
como “serviços comunitários”. Os interesses dessa elite são 
internamente definidos por suas guildas e associações, sejam 
quais forem seus sentimentos e atividades comunitários infor
mais enquanto indivíduos privados.

O que quer dizer morte “administrada”?

O desejo de lidar com acontecimentos catastróficos inevi- 
ta vcis, como â doença c o morrer pessoais, tem uma lon^a his- 
tória em todas as formas culturais da medicina. Também tem 
uma história mais recente no desastre e no planejamento de 
emergência. Atualmente, todos os bons guias de gerenciamento 
de crise vão além do desejo de “gerenciar” crises. Aspiram 
igualmente à prevenção. Se tomarmos a ideia de Armstrong9 
da administração como a arte de fazer as coisas por intermédio de 
outras pessoas, podemos ver como os princípios atuais do ge
renciamento de crise parecem se aplicar aos estilos do morrer 
urbano. Sikich10 afirma que um plano básico de gerenciamento 
de emergência para crises — como os incidentes de Three M ile 
Island, Bhopal, Chernobil ou a crise do Exxon Valdez — deve 
observar fielmente quatro princípios.

Primeiraménte, deve haver uma tentativa séria de cum
primento. É preciso proceder à revisão completa do sistema,

9 Armstrong, op. cit.
10  Sikich, It C a n ’t H appen Here: a l l  hazards crisis management p lann ing.
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inclusive das leis pertinentes, e à verificação das vulnerabilidades 
e das possíveis iniciativas para lidar com elas antes que surja o 
perigo. Em segundo lugar, é necessário contar com um alto nível 
de preparação. Este pode incluir a vigilância constante e progra
mas de detecção, assim como ideias claras acerca dos planos de 
reação e recuperação. Terceiro, deve haver um nível significativo 
de treinamento e retreinamento para o possível acontecimento. 
As estratégias de gestão de informação confiável não só pos
sibilitam estar bem informado dos resultados prováveis e das 
soluções possíveis como também sobre como conter o pânico, 
o boato e a desinformação capazes de estorvar os planos de re
cuperação e os esforços de relações públicas.

Em termos dc gerenciam ento do morrer, é bastante fácil ver 
como as populações urbanas se ajustam a essa intelectualização 
e planejamento dos desastres pessoais como morrer. As pes
soas da classe média se ocupam de sua assistência médica e, em 
comparação com os outros grupos sociais, são historicamente 
grandes usuárias dos serviços de assistência médica. Quando 
se detecta em alguém uma doença grave e com risco de morte, 
maximizar as condições de seus meios de sobrevivência signifi
ca, na maioria dos casos, aceitar a maior parte das terapias ofe
recidas. Curtin, Hayman e H usein11 sugerem dois princípios: 
que, ao administrar uma crise pessoal, a pessoa deve procurar 
sinais delatores (como um nódulo suspeito, um sangramento 
inusual ou uma tosse persisten te); e deve avaliar o pior cenário 
e investigar rapidamente. E sugerem que “uma pequena des
pesa” salva perdas consideráveis mais tarde: uma atitude em 
harmonia perfeita com as mensagens contemporâneas da saúde

1 1 Curtin; Hayman; Husein, M an ag in g  a C ris is : a  p ractica l gu ide.
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pública. Convém procurar assistência e tratamento médicos o 
mais depressa possível. A detecção e o tratamento precoces po
dem salvar vidas.

A prescrição de se preparar bem coincide e confirma o mo
delo de reação da classe média a possíveis problemas em geral. 
O planejamento financeiro e o jurídico são comuns nessa classe 
e o exercício do controle técnico sobre tais questões significa o 
emprego de contadores, advogados e médicos, assim como de 
profissionais funerários e de saúde pública.

Em uma sociedade altamente diferenciada como a das ci
dades, cada pessoa não pode se treinar para todas as contin
gências, especialmente o morrer, de modo que as ocupações 
esnecializadas nessa área “se treinam” para isso. Nas sociedadesi. L

industriais contemporâneas, a medicina oferece especialidades 
em câncer, medicina neurológica e cardiovascular, assim como 
expertise em doenças infecciosas. No elevadíssimo fim da me
dicina — a assistência no fim da vida —, oferecem-se hospitais 
de doentes terminais e atendimento paliativo como uma espe
cialidade médica dedicada ao cuidado do moribundo e de seus 
sintomas nas últimas semanas ou dias de vida.12

Naturalmente, o uso de profissionais também satisfaz ou
tro requisito do gerenciamento de crise: o do gerenciamento da 
informação. Os demais profissionais são empregados não sim
plesmente para conceber e executar intervenções que podem 
ajudar a pessoa morrente ou não, mas para serem capazes de 
aconselhar, oferecer modelos de projeção ou previsão e estra
tégias para administrar os outros. Em termos contemporâneos,

12 Field, Palliative care for all? In :_______; Taylor (Orgs.), Sociological

Perspectives on H ealth , Illness and  H ealth  C are .



A llan  Kellehear

essa estratégia de gerenciamento da informação se estende ao 
uso de livros, de consultores e da internet como meios de ma
ximizar a informação sobre a doença e a morte da pessoa e até 
suas possibilidades na ultravida.

É claro que nem todos se preparam no mesmo nível, como 
observam M itro ll e Pearson.13 M uita gente nega sua vulnera
bilidade e é simplesmente reativa. Tais atitudes são particu
larmente endêmicas nas populações da classe operária e nos 
jovens. Outros têm um plano de crise pessoal de saúde, mas 
este é básico, como convênio médico e/ou carteira de doação 
de órgãos: ambos um reconhecimento de que a pessoa pode se 
deparar com o inesperado. Não se trata de um reconhecimen
to genuíno da certeza da morte e do morrer, mas da mera ad-O
missão de que a pessoa pode ter o “azar” de...

Com bens consideráveis, dependentes e maior envelheci
mento, a classe média dá e sempre deu muita importância aos 
preparativos para a morte. Devido à baixa renda e aos níveis 
significativos de pobreza, os membros da classe operária ur
bana nunca foram aspirantes a seguro de contingência nem a 
testamentos.14 M as, quando a classe média se preparava para 
a morte, os planos geralmente incluíam providências jurídicas 
como um testamento para proteger os bens e a tam ília da pes
soa. No mundo moderno, a pressão cultural para participar da 
elaboração do testamento é tão forte que um texto psiquiátrico 
estadunidense sobre a redação de testamentos chega a sugerir 
que não o fazer “é um grave indício de distúrbio emocional”.15

13 Mitroff; Pearson, C ris is  M anagem ent.

14  Johnson, Sav in g  an d  Spending: the working class economy in  B r ita m  i 8y o -  

1939 , p.II.
1 5 Roth, The P sych iatry  o fW rit in g  a W ill, p.x.

264



Uma história social do morrer

Embora tenhamos visto testamentos a serviço da boa mor
te entre os agricultores e alguns camponeses antigos durante 
o período colonial,16 17 18 trata-se na maioria de testamentos nun- 
cupativos, ou seja, instituídos oralmente e dados aos demais 
quando o testador estava à beira da morte.1/ Geralmente eram 
feitos para saldar pequenas dívidas, legar pertences pessoais ou 
solicitar a outros que providenciassem certo número de mis
sas pela alma do moribundo. Eram acordos entre os parentes, 
a comunidade e a pessoa morrente.

Assim, durante a maior parte da história do assentamento 
e na maioria das culturas, o testamento formal não era em
pregado como um dispositivo importante de distribuição da 
propriedade simplesmente porque a maior parte das pessoas 
tinha muito pouco que distribuir ou fazia essa distribuição ao 
se aposentar, não quando à beira da morte. Mesmo entre os 
romanos antigos, conhecidos como alguns dos primeiros tes- 
tadores, o testamento era uma prática restrita a um pequeno 
número de habilitados, geralmente urbanos, cidadãos da cias- 
se média.16 Entretanto, para esse grupo próspero, testar era 
uma “obsessão” porque os testamentos eram um caminho de
cisivo para garantir a imortalidade pessoal através da criação 
de túmulos memoráveis, funerais e outros prédios públicos.

Na Europa da baixa Idade Média, os testamentos também 
eram essenciais às deliberações da pequena burguesia como. os

1 6 Kellogg; Restall (Orgs.), D ead  G iveaw ays: indigenous testaments o f colonial 

Mesoamerica an d  the Andes.

1 7  Addy, Death, Money and the Vultures: inheritance and avarice, 1660-17 J O , p . 1 1 9 -

18 Champlin, F in a l Judgem ents: du ty  an d  emotion in Rom an w ills  z o o  B C -A D  

z j o ,  p.2.
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agricultores e comerciantes19 e, posteriormente, a classe média 
britânica das aldeias e cidades, “ávida por lucro, receptora de 
honorários, possuidora de propriedade”.20 O reconhecimento 
da classe média de sua vulnerabilidade no contexto da alta ren
tabilidade foi um impulso importante e duradouro no sentido 
de se preparar para a morte desse modo, porém, muito mais 
importante, no de fazê-lo com a ajuda de outros. Fazer uma boa 
morte era visto como um importante desafio, de administração 
financeira e jurídica.

Também se podia aplicar essa abordagem gerencial à salva
ção religiosa, e não faltam bons indícios de que era justamente 
isso que fazia a classe média da Grã-Bretanha medieval. Posto 
que a classe trabalhadora esperasse, tipicamente, justiça social 
de suas igrejas, a classe média estava mais interessada em “admi
nistrar seus interesses espirituais” a fim de achar um lugar bom 
na ultravida.21 Embora a boa morte dos camponeses cristãos en
volvesse a presença do clero à cabeceira para orar ou ouvir con
fissão, a classe média até tolerava essa presença, mas exigia mais 
e pagava serviços adicionais que lhe garantissem o “tuturo”. 

Como Bruce descreveu a burguesia da época:

Apesar da insistência da Igreja em que a salvação definitiva era 
uma dádiva concedida livremente pela graça de Deus, os leigos da 
Idade Média eram obcecados pela ideia de que as orações dos vivos 
podiam acelerar a alma em seu caminho. Em 1546, Gilbert Kirk,

19 Addy, op. cit., p.ix.
20 Morris, M en, Women an d  Property in England, i j j  o - 1 ô jo :  a  social an d  cro- 

nomic history o ffam ily  strategies amongst the Leeds middle classes, p.20.
21 Pin, Social classes and their religious approaches. In: Schneider 

(Org.), R digion , C u ltu re  an d  Socíety.
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de Exeter, legou quatro centavos a cada chefe de família da paró
quia de St. Mary Arches “a fim de rezarem para que Deus Nosso 
Senhor tenha piedade de minha alma e de todas as almas cristãs”. 
Robert Hone doou um centavo a cada espectador de seu enterro 
em troca de orações e perdoou seus devedores contanto que oras
sem por ele. Também deixou 12 centavos a cada um dos seus netos 
“para que rezem um Pater Noster, uma A ve e um Credo pela minha 
alma”.22 23 24 25 Os simplesmente ricos deixavam generosas importâncias 
para pagar missas póstumas, trinta dias depois, e no aniversário 
de seu falecimento: Joan, lady Cobham, pagou 7 rnil missas a se
rem celebradas após a sua morte. Os extremamente ricos assegura
vam um futuro indefinido de missas estabelecendo “chantries’’.23,24

Esse modo de administrar e pagar serviços se aplicavam, sur
preendentemente, como um conjunto interpessoal de estilos 
nas relações da classe média urbana com a própria medicina — 
profissão cuja importância mundial aumentaria à medida que 
se identificasse a morte com as doenças do envelhecimento.

Poder médico e a morte administrada

Os historiadores da medicina Jewson2’ e W addington26 * 28 
mencionam o antigo estilo interpessoal entre os médicos e seus

22 Whiting, The B lin d  Devotion o f the People: popular religion an d  the English R e

form ation , p.70.
23 Bruce, God is D ead: secularization in the West, p.54-
24  C han try , dotação para a celebração de missas. (N. T.)
25 Jewson, The disappearance o f the sick man from medical cosmology 

1770-1870 , Sociology, v. 10, n.2, 1976.
26 Waddington, The role of the hospital in the development o f modern

medicine: a sociological analysis. Sociology, v.7, n.2, 1973-
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“pacientes” na maior parte da história europeia. Os médicos 
trabalhavam em um sistema de clientela, principalmente nas 
aldeias e cidades em que encontravam quem tivesse condições 
de pagar seus serviços. A natureza das teorias médicas pouco 
havia mudado desde a Grécia antiga, e a teoria humoral — a ideia 
de que os elementos fogo, ar, água e terra, ao se relacionar com 
o calor, o frio, a humidade e a sequidão, determinavam a saú
de ou a doença — dominou o pensamento médico até bastante 
recentemente.27 Essa teoria fazia que o médico fosse depen
dente do paciente não só pelos honorários como também pela 
sua construção conjunta de um diagnóstico. Durante a maior 
parte da história da Europa, isso colocou o médico firmemen
te na categoria de empregado da elite urbana. “Administrar” o 
morrer de uma pessoa significava gerenciar tanto seus negó
cios quanto seus assuntos médicos.

Hoje em dia, a maior parte da literatura sociológica sugere 
que a mesa virou contra nós, que passamos a ser administrados 
no lugar da profissão médica. Os últimos cinquenta anos de teo
rização, particularmente nos círculos sociológicos, tem sugerido 
enfaticamente que a medicina está no banco do motorista em ter
mos de suprir e moldar nossas experiências de assistência médica.

Elliot Friedson,28 Irving Kenneth Zola,27 28 29 Ivan Illich30 e Brian 
Inglis31 * propõem que, se não os próprios médicos, os princí

27 Rather, The Genesis o f  C ancer: a  study o f the history o f ideas.

28 Friedson, Professional dominance.

29 Zola, Medicine as an institution o f social control, Sociological Review, 

v.20, n.4, 1972.
30 Illich, op. cit.
3 I Inglis, The D iseases o f C iv ilis a tio n : w hy we need a  new approach to medical

treatment.
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pios, as tecnologias e as organizações criados e sustentados 
pela medicina geraram consequências sociais negativas para 
todos nós. Aí se inclui uma expansão inimaginável das nossas 
definições contemporâneas de saúde, a qual leva à maior vigi
lância da nossa conduta do dia a dia, a graves danos e mortes em 
decorrência de intervenções médicas, a intrusões injustificadas 
e a um insidioso policiamento moral do nosso comportamen
to no trabalho e em casa. Alguns desses desenvolvimentos têm 
sido caríssimos, com pouca ou nenhuma eficácia comprovada 
na melhora da qualidade ou da expectativa de vida das nossas 
populações. E, quanto ao morrer, essas mudanças levam a es
tilos sociais desumanos e alienados de assistência às pessoas 
morrentes, especialmente no mundo ocidental do meado do 
século XX.

Os sociólogos Glaser e Strauss32 estiveram continuamente 
na vanguarda da crítica e no registro etnográfico do muito que 
a medicina, pelo menos a americana, deixava a desejar na admi
nistração da pessoa morrente. O antropólogo Geoffrey Go- 
rer talou notoriamente na “pornogralia da morte’ : no quanto 
o tema se tornou tabu e embaraçoso para boa parte do mun
do ocidental. M uitos outros autores mencionaram o silêncio 
que cerca a morte,33 a relutância dos médicos em compartilhar 
um prognóstico com os pacientes34 ou a solidão do morrer.55

3 2 Glaser; Strauss (por exemplo, em Awareness o f D y in g ; T im e fo r  D ying ; 

The ritual drama o f mutual pretence. In; Schneidman (Ed.), Death: 

current perspectives').

3 3 Kubler-Ross, On Death and  D ying .

34 McIntosh, C om m unication and  Awareness in a C ancer W ard ; Charmaz, The 

Social R eality  o f Death.
3 5 Aries, The H ou r of our D eath; Elias, The Loneliness of D ying .
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A ascensão recente do movimento pelo atendimento paliativo 
e os hospitais de doentes terminais nos Estados Unidos e na 
Grã-Bretanha é atribuída, pelo menos em parte, a esses pro
blemas documentados da assistência precária aos agonizantes 
na metade do século XX. Contudo, tais etnografias e críticas 
da medicina não contam toda a história.

A grande visão sociológica do poder médico tem se con
centrado em sua expressão institucional, influência política 
e autoridade e autonomia culturais — não em seus apoios so
ciais ou relações interpessoais reais. Esses apoios sociais consistem 
em homens e mulheres comuns em busca de resultados prá
ticos para os seus problemas, inclusive os do morrer. Posto 
que obras importantes tenham examinado as comunicações 
médico-paciente',56 muito, menos trabalhos esquadrinharam 
a maneira como os médicos e seus pacientes trabalham entre 
si apesar das dificuldades de comunicação e das diferenças de 
poder que os separam.57

Um dos maiores déficits no campo da sociologia médica é a 
falta de interesse pelo modo como os morrentes e os médicos 
trabalham uns com os outros a partir do ponto de vista dos próprios 
morrentes. M as as exceções são reveladoras e úteis e contam uma 
história diferente dos relatos sociais críticos anteriores da re
lação médico-paciente.

3 6 Ver Ong et al., Doctor-patient communication: a review o f the lite
rature, Socia l Science an d  M edicine, v.40 , n.7, 1995- 

3 7 Cassel, The changing concept o f the ideal physician, D aedalus: Procee

dings o f the A m erican  Academ y of A rts and Sciences, v.'I I 5, n.2, 1986.
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Armstrong38 e Strange* 39 mostraram que silêncio não era o 
contrário de verdade e, de fato, havia muitas maneiras, à parte 
contar diretamente, que possibilitavam ao médico comparti
lhar suas preocupações com a expectativa de vida do paciente. 
No período histórico do chamado tabu da morte, não era me
nos tabu falar em sexo, masturbação, doença mental, violência 
doméstica e discriminação racial. Gente “decente” da classe 
média e também de boa parte do operariado simplesmente não 
falava nessas coisas em público.40 Mas o sexo continuava sendo 
praticado, assim como os outros comportamentos que as pes
soas de bem não discutiam. Além disso, a discussão franca acer
ca da morte ocorria em outras áreas da medicina,41 assim como 
na ciência forense, na história, na psicanálise e na antropolo
gia, de modo que sua quase ausência em alguns ambientes mé
dicos não fez e não podia ter feito por si só um tabu cultural.

Houve casos notáveis, trágicos e muito divulgados de pes
soas agonizantes que a equipe hospitalar deixou morrer em 
quartos particulares, frequentemente sozinhas. Mas, nesse 
mesmo período, também houve o reconhecimento precário de 
que a parte, mais prolongada do morrer como experiência so
cial, não simplesmente como fato médico ou hospitalar, ocor
ria fora das instituições médicas. As últimas horas podiam ser 
ignominiosas, mas os dias e semanas anteriores a elas, em casa, 
no trabalho ou na igreja, chegavam a se assemelhar ao resto da

3 8 Armstrong, Silence and truth in death and dying, Social Science and  M e

dicine, v.24, I987 .
39 Strange, op. cit.
40  Ibid.
41 Ver Ackerknecht, Death in che hiscory ot medicine, B u llc tin  ofthe H is-  

tory o f M edicine, v.4 2 , 1969; Walter, The R ev ival o f Death.
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vida da pessoa. Em vez de ser o retrato da solidão, alguns mo
ribundos provavelmente desfrutaram de apoio e amizade maio
res do que o habitual antes de sua doença final.42

Recentemente, o médico Platon Vafiadis,43 em um estudo 
do morrer pelos olhos tanto dos pacientes quanto dos médi
cos, conseguiu mostrar que uns e outros vivenciam múltiplas 
inversões de papel ao mesmo tempo que mantêm seu papel prin
cipal de médico e paciente. Às vezes, aquele se torna paciente, espe
cialmente em termos de apoios sociais nos momentos ou dias 
complicados ou difíceis. Os pacientes estão tão bem sociali
zados em vários procedimentos médicos e terapêuticos que, 
mesmo aqui, em questão de intervenções médicas, podem ser-
v i r  rli» e r m o  j r\ r l p m n r K f r a r  t p r m r a <  o  m p r l i r n ç  m < > n n c  f a m t l i i -. . .  w s .  — --------- ................................................................. ....................

rizados com elas.
O estudo de Vafiadis deixa claro que os pacientes exercem 

uma função gerencial na sua própria assistência, mesmo ago
ra, abordando suas relações médicas não só passivamente, mas 
ativamente e com certo domínio dos fatos e dos cuidadores. 
Trata-se de um quadro complexo em que nenhum papel ou 
estilo de relacionamento caracteriza a trajetória completa de 
um morrer. Todavia, o que tais estudos recentes e matizados 
mostram é que alguns pacientes, especialmente os urbanos ins
truídos, desfrutam de um companheirismo e de um relacio
namento aerencial com os cuidadores tão sutil e seguramenteO O
quanto o de seus atendentes profissionais em outras ocasiões. 
Mesmo diante do atual poder cultural e histórico da medicina,

42 Ver Kellehear, D y in g  o f  C an ce r : the f in a  l  y e a r  o f  life , p .89-I04; Vafiadis, 
P a l lia t iv e  M ed ic in e : a  sto ry o f  doctors a n d  p a tien ts , p.32-7.

43 Valiadis, op. cit.
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homens e mulheres comuns que passaram toda uma vida como 
pessoas que controlam outras pessoas e importantes bens e 
recursos não “desativam” simplesmente essas qualidades de 
espírito só porque encontraram sua própria mortalidade no 
serviço de saúde local. Seria surpreendente e um tanto ilógico 
acreditar que não tenha sido assim nos tempos mais recuados 
da nossa história urbana.

Exemplos da morte administrada

É importante compreender as características sociais e as 
distinções entre os estilos do morrer. Na realidade, como eu 
sublinhei no primeiro capítulo, há muitas exceções e muita 
superposição entre os diversos valores e estilos de conduta no 
morrer, ainda que no mesmo período ou cultura. Com essa 
repetida qualificação em mente, vou sumariar e ilustrar as ca
racterísticas distintivas da morte bem administrada que aqui 
procuro estabelecer.

O morrer como viagem ao além-mundo caracteriza-se pelo 
controle quase completo da comunidade. As pessoas morren- 
tes são fantasmas sociais que dependem da antiga comunida
de para satisfazer todas as suas necessidades para começar a 
se desvanecer no seu mundo. Na boa morte das sociedades de 
assentados, o morrente compartilha o controle de modo con
dicional com sua aldeia. Cada qual sabe o papel cultural que 
lhe cabe desempenhar na história do morrer e cada qual faz o 
melhor possível sob as restrições da doença e do tempo. Em 
um cenário de morte bem administrada, o moribundo assume 
tanto controle sobre seus negócios quanto humanamente pos
sível, tentando dirigir e moldar o morrer segundo o seu desejo
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individual. Sem dúvida, há considerações cívicas para com a fa
mília, o trabalho, a religião, mas a ênfase, o tipo e o alcance des
sas reciprocidades são decididos por cada morrente individual.

Retomemos o maravilhoso relato de Hopkins44 45 do encon
tro da rainha Isabel I com a letal varíola. Eis um caso de uma 
personagem real que, como todas as pessoas de status elevado 
e poder, tomam suas decisões independentemente das obriga
ções consuetudinárias.

A monarca tinha sido informada pelo médico de que a ori
gem do seu mal era “a bexiga”: um diagnóstico com alta pro
babilidade de morte. Em vez de chamar seus sacerdotes para 
preparar uma boa morte, ela manda embora o médico que fez
O diagnóstico  n^rjiiClOSO- C item o s Hlrmlíins narg enfatizar mi- o r  r r
nha opinião que isso devia ter sinalizado claramente o morrer da so
berana. “Mesmo antes [antes do posterior estado de coma da 
ra inha], Isabel e seus conselheiros acreditaram que ela ia mor
rer: solteira e sem herdeiro designado.”4> Era motivo médico 
claramente suficiente para supor o início do processo de mor
rer e motivo político suficiente para esperar que uma pessoa 
da sua estatura começasse os preparativos em torno à sucessão 
e a herança. Contudo, o que fazem ela e sua corte?

O Conselho Privado se reúne para planejar a sucessão, mas 
a rainha não faz nenhuma tentativa real de se preparar para a 
morte, a não ser cooperar com as deliberações do Conselho. 
No entanto, mandam chamar o médico que fez o diagnós
tico inicial. Compreensivelmente, ele está bastante irritado 
por ter sido bruscamente expulso da corte por causa de um

4 4  Hopkins, T he G reatest K i l le r :  sm a llp o x  in  h isto ry , p. I - 3.
45 Ibid., p.I.
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diagnóstico que se revela perfeitamente bom e confirmado pe
los subsequentes fatos médicos e palacianos. Recusa-se a voltar 
a atendê-la e é prontamente ameaçado de morte pelos mensa
geiros reais. Assim persuadido, vai à presença real e inicia a ta
refa médica de administrar a enfermidade. Em consequência, 
a monarca se recupera. ,

M ais recentemente, Lois e Arthur Jaffe46 discutem o mor
rer interminável de Lois e o efeito que isso tem em seu mari
do, Arthur, e no resto da família. Lois sublinha o elemento de 
controle e de ser pessoalmente ativa no moldar a sua própria 
reação ao morrer:

Uma eventual sexta etana do morrer, a da responsabilidade,L t
pode muito bem se seguir ao quinto estágio de Kubler-Ross, o 
da aceitação. Aceitação expressa consentimento passivo, ao passo 
que responsabilidade implica um estado de enfrentar a situação 
ativamente. Eu falei muitas vezes no tempo em que fiquei doente. 
“Ficar doente” pressupõe que nós participamos em algum nível 
da nossa doença.47

Essa ênfase no controle pessoal e no papel que ele desempe
nha no plasmar uma morte bem administrada também é cap
turada por Iain Gardner, um profissional morrendo de aids:

A morte nunca me assustou. É o pedaço até lá [...]. A preo
cupação, creio eu, é administrar o intervalo. A dor é apenas uma

46 Jaffe; Jafte, Terminal candor and the coda syndrome: a tandem view 
of terminal illness. In: Feifel (Org.), N ew  M ean in g s  o f  D eath .

47  Ibid., p.210.
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pequena parte, eu quero administrar o processo um pouquinho 
melhor. E fazer essas escolhas, e isso inclui a dor. Não se trata 
unicamente de administrar as minhas emoções, mas também, por 
causa do meu jeico de ser, eu tenho a tendência a assumir a res
ponsabilidade de também tentar administrar as pessoas ao meu 
redor. Assim, preciso fazer que elas se sintam bem. Nãó sei ao 
certo se isso é uma defesa para mim ou se é uma coisa útil para 
fazer. Porque geralmente, ao administrá-las, eu administro a mim 
mesmo, de um modo estranho.4S

E, uma vez mais, da escritora Katherine Mansfield descre
vendo suas lutas em termos semelhantes:

Um dia ruim [...] dores horríveis etc., e fraqueza. Não pude 
lazer nada. A fraqueza não era só física. Antes de ficar boa, eu 
preciso me curar [...]. Tenho de fazer isso sozinha e de uma vez. Ê 
o motivo profrundo pelo qual não melhoro. A minha mente não
está sob controle.48 49

No morrer como jornada ao além-mundo, a passagem do 
falecimento é francamente pública, simplesmente porque as ce
rimônias de transição são francamente públicas. A “experiên
cia de morrer’’ e as cerimônias que a assinalam e comemoram 
são as mesmas. M orrer a boa morte tem um relevante compo
nente público porque há importantes obrigações para com a 
comunidade que podem envolver sua presença real como um

48 Gardner, Noc dying a victim: living with aids. In: Kellehear; Ritchie 
(Orgs.), S ev en  D y in g  A u s t r a l ia n s , p.47-S.

49 Apud Son tag, I lln ess  a s  M etaphor, p.47 [ 160].
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coletivo. A aglomeração de cenas do morrer de gente pobre na 
Europa medieval testemunha essa obrigação. No entanto, fre
quente e deliberadamente, há períodos de solidão ou em com
panhia da família como parte desse processo geral do morrer, e 
ele é esperado pelo amor dos parentes próximos e como tempo 
a sós com Deus. No morrer bem administrado, grande parte 
do processo é privada, com incursões públicas no mundo do 
moribundo como comprovado somente pelo número diverso 
de presenças profissionais de médicos, religiosos ou consulto
res jurídicos e cuidadores. A presença profissional de médicos 
nunca foi uma parte parcicularmente importante da boa mor
te, de um lado por causa de sua raridade nas áreas rurais e, de 
outro, porque, quando eles estsvp.m presentes, como continua 
sendo o caso na atual vida aldeã na China, eram simplesmente 
caros demais para a renda camponesa.50 51

Um médico observa, entre seus pacientes com câncer avança
do, o desejo não só de usar bem o pessoal e o conselho médicos 
como também de aquilatar o valor relativo desse serviço para si 
como pessoas gravemente enfermas procurando exercer a escolha.

Há pacientes que realmente sabem usar o seu clínico geral 
como um defensor para si e, desse modo, acabam obtendo a me
lhor assistência [...] falo especialmente' nos pacientes públicos 
[....]. Não acho os pacientes gregos [por exemplo] muito bons 
nisso [...] no uso do seu clínico geral em uma [...] espécie de pa
pel de defensor e [...] eles também tendem a demorar a escolher.

50 Ma, 10  Yuan can mean life and death for rural poor. South  C h in a  M o r

n in g  P o st, v .6 l, n.275, 2005, p.A7-
51 Vafiadis, op. cit., p.59.
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Os preparativos a serem feitos pela pessoa morrente e a 
comunidade na viagem à ultravida são previsíveis e padroni
zados. O costume ou a tradição determinam o que “enviar” 
ao moribundo para seu auxílio e socorro na perigosa jornada 
sobrenatural que lhe cabe fazer. A maior parte dos preparati
vos de uma boa morte também é previsível, ainda que, como 
o morrente está física e ativamente presente, sempre há va
riação de preparativos devido à personalidade, ao status, aos 
padrões de conflito ou harmonia específicos da família, bem 
como às próprias circunstâncias da enfermidade final. A mor- 
ce bem administrada, por outro lado, é altamente idiossincrá
tica. M uita coisa depende do que, outrora, em uma boa morte, 
era considerado fatores moderadores: a personalidade, o status, 
o  conflito e a harmonia específicos da família e as próprias cir
cunstâncias da doença. O porquê de todo o peso recair a favor 
dessas influências tem a ver com as seguintes características 
finais, e isso concerne à natureza do poder pessoal nas rela
ções do morrer.

No morrer como uma viagem ao outro mundo, há pouco 
poder pessoal envolvido nas cerimônias reais que marcam o 
processo, salvo a contribuição que o indivíduo possa dar aos 
valores e ritos da comunidade antes da sua morte. Na boa mor
te, as relações são cooperativas e persuasivas, concebidas para 
resolver ou pelo menos negociar as diversas obrigações comu
nitárias e pessoais que os morrentes devem honrar se quise
rem deixar esta existência com a aprovação da comunidade que 
os sustentou durante a vida. Os indivíduos de status elevado, 
cujas relações além da família e dos companheiros de trabalho 
poderri ser inteiramente e, às vezes, irreverentemente instru
mentalistas, não sentem necessariamente essa conexão íntima.
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McManners dá muitos exemplos franceses medievais des
sa excentricidade, particularmente entre os mais famosos in
dividualistas que ele rotula de “libertinos e espíritos fortes”.

Em 1751, quando os jansenistas pediam em vão os últimos 
sacramentos, Boindin morreu desdenhando as ministrações dos 
padres com pilhérias ultrajantes. Em 1765, o bispo de Auxerre e 
outros parentes reuniram-se ao redor do conde de Caylus, espe
rando uma oportunidade de levar esse pecador notório a pensar 
na sua salvação. “Vejo que vocês querem conversar comigo pelo 
bem da minha alma”, disse ele; “todos”, contam, “se sentiram 
confortados por essas palavras”. Ele prosseguiu: “Mas vou lhes 
contar o meu segredo, eu não tenho alma”. Dois anos depois, o 
bispo de Valence e o clero de sua catedral não conseguiram con
verter um parente do bispo, o marquês do Maugiron. “Vou en
ganá-los”, disse o marquês ao seu médico. “Vou partir”, e assim 
morreu, deixando-lhe versos ridicularizando seu infeliz médico 
e reclamando, em estilo pastoril, pastoras que com beijos o le
vassem ao sossego da sua insensibilidade final.52

Provavelmente, os registros escritos que nos deixaram e 
com base nos quais costumamos decidir essas questões jamais 
esclarecerão o quanto eram comuns ou generalizados os ago
nizantes que desafiavam ou fugiam de seus padres e médicos 
e, assim, de suas obrigações consuetudinárias. Não obstante, a 
pouca evidência que vemos nas histórias cuidadosamente do
cumentadas, como as de McManners e outros, é de que tais

52 McManners, Death and the Enlightenment, p.261.
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excentricidades têm uma longa história, remontam pelo menos 
à ascensão do individualismo urbano.

Mortes administradas: a boa, a ruim e a 
incompreendida

Assim como vimos interpretações e aspirações da boa morte, 
a capacidade de conseguir obtê-la — ou obter uma morte bem 
administrada — tem um pré-requisito importante e bastante 
irônico: saúde razoável. Morrer de repente, por exemplo, pode 
(mas não necessariamente) obliterar a oportunidade da pessoa 
de se preparar: um propósito importante da boa morte. Au
sência de nrenarativos sicmifica mort** ruim, p.  romo vimos nas r í  c? ' *
nossas discussões anteriores, um número suficiente de mortes 
ruins põe todo o mundo em alerta ideológico, por assim di
zer. Esses são os principais motivadores e motivos pelos quais 
a boa morte permanece um ideal, não uma realidade genera
lizada. O mesmo vale para a morte administrada. A ideia de 
controle, de gerenciamento do s e lfe  dos outros, é ameaçada pela 
doença grave, a morte súbita ou o morrer mal administrado do 
ponto de vista médico. Mas o quadro social é complexo.

A chave para entender a complexidade social é lembrar uma 
vez mais que o morrer é uma questão social de identidade. No 
Egito antigo ou na Nova York de hoje, as pessoas se dão con
ta de que vão morrer muito pouco tempo antes de seu câncer, 
por exemplo, geralmente bem antes do que os peritos médi
cos atuais considerariam como o “estágio terminal”: as últimas 
horas ou mesmo dias antes da morte. Esse comportamento, 
se não as revelações dos médicos ou os sinais denunciantes 
da doença que a pessoa morrente já viu em outros, sugere-lhe
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que ela não se recuperará. Essa consciência do morrer é o pon
to usual de preparação para a morte, e isso pode ocorrer se
manas ou até meses antes da morte propriamente dita. É por 
isso que a idade avançada tende a acarretar certos preparativos 
para a morte, e esse envelhecimento então produz casos em 
que a morte súbita da pessoa não se antecipa aos preparativos.

Há alguns anos, eu entrevistei uma centena de pessoas que 
tinham expectativa de menos de doze meses de vida,53 e quase 
todos os entrevistados haviam feito preparativos para a mor
te esperada. Eram preparativos financeiros, jurídicos, médi
cos, pessoais e sociais para a morte, e muitos organizaram 
ocasiões sociais para as despedidas bem antes de sua “doença 
final” ou da “internação” no hospital ou clínica para doentes 
terminais. Tal experiência de morrer é uma questão de iden
tidade pessoal e social. Não se trata simplesmente de um fe
nômeno médico. A questão de compreender como uma morte 
pode ser “bem administrada” ou não precisa incluir essa visão 
mais longa do morrer.

Recentemente, Lawton54 * e McNamara5’ levaram a cabo um 
extensivo tjrabalho observacional em clínicas de doentes termi
nais e questionaram a veracidade da ideia de controle pessoal, 
autonomia e do ideal da clínica de “viver até morrer”. Seus es
tudos nuançados da interação paciente-pessoal nos últimos 
dias ou semanas de vida no contexto do cuidado da clínica 
revelam ambivalência e sérios questionamentos, por parte do 
pessoal, desses valores e aspirações individualistas.

5 3 Kellehear, D y in g  o f  C an ce r: the f i n a l  y e a r  o f  life.

54 Lawton, The D y in g  Process: p a t ie n ts ’ experiences o f  p a ll ia t iv e  care.

5 5 McNamara, F ra g ile  L ives: death, d y in g  a n d  care.
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Lawton cita “Frank”, que descreve da seguinte maneira a 
sua vida antes da morte:

Para mim, o tísico e o mental são entrelaçados. Eu descobri 
que, à medida que enfraqueço, fico mais apático e introvertido 
[...]. Abandonei muitos dos meus passatempos prediletos. Há 
alguns meses, parei de fazer palavras cruzadas no jornal. No mês 
passado, deixei definitivamerice de ler o jornal. Perdi o interesse. 
Presumo que é por isso que tantos pacientes passam tanto tem
po dormindo. São pouquíssimas as coisas que conseguimos lazer 
[...], a pessoa simplesmente acaba d e s is t in d o ,56 57

Roz, do mesmo estudo de Lawton, coloca a família no re
trato maior do seu morrer:

Vim para cá mais pelo meu marido que por mim. M esm o  p o r 

q u e  o q u e  eu  q u e ro  j á  n ã o  tem  m u i t a  im p o r tâ n c ia . E u  m e to rn e i u m  f a r d o  tão  

p esad o . Ele chegou ao limite da paciência. Quando eu tive a que
da, sabia que ele não ia aguentar. Portanto, sim, eu o Hz por ele, 
suponho. Não é justo continuar a r r a s t a n d o -o  com igo  p a r a  o f u n d o . , 7

McNamara58 conta a história de “M arnie”, uma mulher de 
63 anos cujo câncer no pulmão se havia espalhado consideravel
mente pelo corpo. Seus filhos estavam alternadamente exaustos 
e consternados com os sintomas da mãe, a falta de administração 
por parte deles e, às vezes, com a incapacidade de se comunicar

5 6  Lawton, op. cit., p .89-
5 7  Ibtd., p .9 6 .
58  M cN am ara, Fragile Lives: death, dying and care, p .9 9 - i 0 6 .
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com ela. No fim, Marnie foi sedada, uma reação bastante co
mum ao sofrimento e à dificuldade de administrar o sintoma 
nas clínicas de doentes terminais. E, muitas vezes, a equipe que 
a atendia foi levada a questionar o significado daquela reação 
farmacológica para administrar um complexo problema pessoal, 
social e médico perto da morte: “Uma boa morte é simplesmente 
uma morte tranquila, sem tumulto? A sedação vem acontecendo 
com mais frequência, e eu tenho de perguntar se esse não é um 
meio de sossegar a nossa sensação de fracasso?”.59

Se olharmos bem de perto o morrer descrito por Frank e 
Roz e o fim de Marnie tal como o relata o antropólogo McNa- 
mara, podemos concluir que é d ifícil discernir a “boa” morte 
da morte “administrada”. Mas sabemos que morrer não é uma 
experiência meramente institucional, de curto prazo, e que a 
parte mais longa do processo costuma se dar fora desses tipos 
de contexto. Logo, podemos presumir, com otimismo, que 
Frank, Roz e Marnie fizeram deveras muitos preparativos para 
a morte. Mas, na “fase terminal” do morrer, etapa em que seus 
sintomas precisaram de mais vigilância e controle, como dizer 
que tiveram uma morte bem administrada?

Flá três respostas possíveis a essa pergunta, e todas con
dizem com a visão do morrer como morte administrada em 
ambientes urbanos gentrificados. A primeira consiste em su
gerir que o exercício do controle individual, da autonomia e 
do “viver até morrer” (o slogan do movimento em prol das clí
nicas de doentes terminais modernas), na realidade, fica pre
sente até bastante tarde. Todavia, à medida que entramos nas 
últimas semanas e dias do processo de morrer, esse estilo de

5 9  Ibid., p .I 0 6 .
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gerenciamento não é abandonado, mas transferido para a equipe 
de serviços de saúde, que, por sua vez, se sente incomodada 
com a responsabilidade.

M uitas equipes médicas e de enfermagem consideram o pro
cesso de morrer como uma experiência fechada, institucional, 
sob seus cuidados e não levam em conta a visão mais longa 
desse processo ao avaliar se ele foi “bom” ou não. A aplicação 
de cais critérios clínicos e terminais aos últimos dias e horas 
normalmente há de decepcionar quem procura esse controle 
naqueles em que a deterioração física pode dissipar os poderes 
individuais do paciente próximo do fim da vida.

Além disso, as avaliações da “boa morte” por parte do pes
soal clínico empregam essa expressão porque os próprios 
membros da equipe frequentemente encaram o morrer em ter
mos de “facilidade” ou não do falecimento do paciente. Sua 
própria presença e ações profissionais, enquanto uma impor
tante relação de trabalho com os moribundos — com resultados 
“bons” ou “ru ins” —, nem sempre são incluídas por ocasião do 
inventário ou da aplicação de descrições ao morrer. A “morte 
adm inistrada” implica o pessoal muito mais intimamente e re
conhece o seu controle sobre o extremo terminal da experiência 
muito mais complexamente do que muitos gostariam. Morte 
“boa”, “ruim ” ou “bastante boa” é uma descrição comum de 
como o pessoal viu o “paciente” morrer e abrange unicamente 
a conduta e a experiência do agonizante, em vez de incluir — 
como devia — os pormenores profissionais da assistência, do 
apoio e da intervenção no resultado geral. A morte bem admi
nistrada é uma parceria entre o morrente e seus serviços pro
fissionais, e não simplesmente um comentário sobre até que 
ponto a pessoa morre médica ou psicologicamente bem.
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Em segundo lugar, as “últimas horas” do processo de mor
rer ocorrem de maneiras diversas, e muitos moribundos man
têm o controle pessoal e a boa administração do sintoma até 
tarde nesse processo. M uitos deles expiram calmamente, com 
apenas um breve período de desconforto ou inconsciência.60 É 
óbvio que muitas pessoas morrediças são incapazes de ‘ admi
nistrar” tão bem a sua morte, que acaba sendo administrada 
precariamente por elas mesmas ou pelos que as assistem, do 
mesmo modo como se fala em morte “ruim ” em oposição à 
“boa”. Essas mortes mal administradas servem de trampolim a 
ideias acerca do que torna uma morte “bem administrada” ou 
até de incentivo à eliminação do “processo de morrer”, como 
se vê com frequência nos debates e discussões do movimento 
de eutanásia voluntária. A ausência de garantias ou certezas 
oferecidas pelos serviços individuais ou médicos de que “ad
ministrarão” uma boa saída para si ou para os outros é que es
timula os debates sobre eutanásia no mundo todo.

Enfim, vale recordar que o morrer como viagem ao além- 
-mundo é uma experiência cerimoniosamente compartida, com a 
suposta presença da pessoa morrente, mas com a comunidade 
atuando em nome dela nas questões de herança, preparativos 
para a morte e despedidas. Desse modo, grande parte do papel 
do moribundo é delegada à comunidade. Na boa morte, os pa
péis do processo de morrer são repartidos entre o agonizante 
e sua comunidade, sendo que todos sabem que papel cabe a 
cada um. A morte administrada de um indivíduo urbano pode

60 Ver Hinton, D y in g ; Witzel, Behaviour oi the dying patient, B ritish  

M e d ica l J o u r n a l , v.2, 1975; e um antigo relato medico in Jalland, A u s 

t r a l ia n  W ays  o f  D eath : a  so c ia l a n d  c u ltu r a l  h istory 1 84 .0 - 1 9 1 8 , p.90.
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ver seu morrer em termos não simplesmente limitados a ações 
e atitudes individuais, mas também no uso e aplicação da ajuda 
dos que o cercam. Parte do processo de morrer, expresso como um pa
pel gerencial, pode, como todas as tarefas gerenciais, ser delegada a outros 
nas etapas tardias.

No estudo de Lawton, certa sra. F comenta:

Eu precisei fazer tudo para a minha mãe quando ela piorou. 
O câncer se espalhou por toda parte. Ela não queria estranhos 

[enfermeiros] dentro de casa. Eu tinha obrigação de protegê-la 

disso. Ficava acordada até tarde da noite, ajudando-a a ir ao ba
nheiro e trocando seus travesseiros [...] passava os dias dando- 
-lhe de comer, virando-a [na cama] [...]. Agora penso nisso, não 

sinto que tenha vivido a minha vida nos últim os seis meses. V iv i  

a  v id a  de o u t r a  p es so a , a  d a  m in h a  m ã e , p re su m o , (grifo do original)61

O desafio de domar a morte

Grande parte da controvérsia sobre a morte, da crítica à 
incerteza ou inadequação médica e da ansiedade com o con
trole do tempo do morrer sempre partiu da elite urbana e de 
seus acólitos e imitadores (a pequena burguesia e, muito mais 
tarde, a classe operária industrial). E, como mencionei ante
riormente, embora boa parte da opinião médica ache que o 
morrer como uma passagem física não é particularmente difí
cil, as mortes horríveis continuam sendo as mais memoráveis. 
Coisa tão verdadeira na vida real como na licção. Eis como A 
morte de Ivan llitch  descreve os últimos dias de Ilitch: Desde o

3 °6
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momento em que começaram, os gritos se estenderam por três 
dias e eram tão horrendos que se ouviam, e com pavor, à dis
tância de dois cômodos com as portas fechadas”.62

Mesmo as descrições modernas do câncer de intelectuais ur
banos como Susan Sontag inspiram medo e aversão. Ela des
creve a crença comum no câncer como doença dolorosa, e tanto 
mais dolorosa por causa da dor da “vergonha”: muitos desses 
tumores malignos invadem as regiões íntimas do corpo: os 
seios, a próstata, o intestino, o útero, os testículos ou a bexiga. 
O tratamento costuma ser descrito como piot que a doença.63 
As descrições médicas recentes não são menos amedrontado- 
ras. No best-sellerHow WeDie [Como morremos], Sherwin Nu- 
land pinta um retrato particularmente inquietante do câncer:

longe de ser um inimigo clandestino, [o câncer] é, na verdade, 
furioso com a maliciosa exuberância do matar. Empreende uma 

expedição contínua, desinibida, circunferencial, incendiária de 

destruição, na qual não faz caso de nenhuma regra, não obede
ce a nenhum comando e explode toda resistência em um levante 

de devaçtação. Suas células comportam-se como os membros de 

uma horda bárbara descontrolada: sem líder e erráticos, mas com 

o firme propósito de saquear tudo ao seu alcance.64

Convém recordar que, já no segundo século da nossa era, 
o médico grego Galeno descreveu o câncer como um caran
guejo com as patas a se espalharem por toda parte dentro de

62 Tolstoy, T he D ea th  o f  I v a n  I ly ich , p.I 59-
6 3 Sontag, I l ln e s s  a s  M etaph or, p. 17-
64 Nuland, H ow We D ie, p.207-
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sua vítima, escavando profundamente até irromper em algum 
lugar internamente ou aparecer como uma úlcera supurante 
antes de a matar. Seja nas cidadezinhas da Grécia antiga, seja 
nos subúrbios da Londres atual, o morrer que se segue a uma 
vida longa é coerentemente apresentado como um bicho feroz, 
incontrolável. Não é à toa que recorremos à medicina, não à 
religião, para domar essa fera.

Jalland6’ lembra-nos que, até mesmo na época vitoriana, 
com a fé religiosa em declínio, o aumento da gentrificação e os 
avanços da medicina, a ênfase à “boa morte” mudou extraor
dinariamente nos relatos nos diários da época. A morte súbi
ta, tão amiúde encarada como uma ameaça aos preparativos e, 
portanto, uma ameaça à boa morte, passou repentinamente a 
ser saudada como um alívio, como uma “boa morte” que pou
pava a vítima de um sofrimento prolongado.

Não sabemos se esse comentário específico da época repre
senta um maior enfoque das provações físicas de morrer so
zinho no período vitoriano ou se simplesmente revela aquilo 
que resta quando a preocupação com as provações espirituais 
é eclipsada por preocupações mais seculares. Mas é difícil 
acreditar que alguém que, conhecendo o morrer prolongado, 
especialmente do tipo canceroso, não tivesse também tais preo
cupações em mente ainda que outras subissem ao topo de suas 
prioridades escritas e relatos públicos.

A principal preocupação com a morte bem administrada, 
inicialmente em uma sociedade urbana de pessoas que re
ceavam uma passagem difícil, há de ter sido a de domar o ani
mal chamado “morte” e, ao mesmo tempo, superar as outras

65 J  a l l  And, A u s tra lia n  W ays o f D eath : a  social a n d  cu ltu ra l history 18 4 0 - 1 9 1 8 , p.89-
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preocupações administrativas com a família, a religião ou o 
patrimônio. Domar a morte levou nossa preocupação ao ge
renciamento dessa morte real ou imaginária, desordenada, do
lorosa ou horrível, que a velhice parecia nos prometer.

E nós acreditávamos nela, temíamo-la e mantínhamos os 
nossos queridos profissionais por perto, como cadeira e chi
cote para a imagem com cara de leão que ela parecia expres
sar. Domar a morte passou a ser a obsessão da classe média e 
depois se disseminou à medida que a modernidade se disse
minava na sua imagem. Domar a morte veio a ser a nossa he
rança moderna.
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