


Para a minha Mãe e para o meu Pai — 

e para todos os pais que deixam as crianças estranhas  

serem estranhas.
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«Os adultos atormentados pela ansiedade perante a 

morte não são aves raras que contraíram uma qualquer 

doença exótica, mas homens e mulheres de famílias 

e de culturas que falharam em tecer o apropriado 

manto protetor que os resguarde do frio gelado da 

mortalidade.»

—irvin yalom, psiquiatra

❦

Até à Eternidade_dp_MIOLO AF.indd   7 29/04/2019   16:40



9

Í N D I C E

❦

Nota da autora ........................................................ 11

Introdução .................................................... 13

Colorado: Crestone ............................................. 29

Indonésia: Celebes do Sul ...................................... 57

México: Michoacán ................................................ 93

Carolina do Norte: Cullowhee ..........................121

Espanha: Barcelona ................................................ 155

Japão: Tóquio .........................................................171

Bolívia: La Paz ......................................................211

Califórnia: Joshua Tree ........................................235

Epílogo ........................................................ 251

Agradecimentos .......................................................259

Fontes ................................................................ 261
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N O TA  DA  AU T O R A

❦

Até à Eternidade é uma obra de não-ficção. Alterei um 

número reduzido de nomes e detalhes descritivos.
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I N T RO D U Ç ÃO

O telefone tocou e o meu coração disparou.

Nos primeiros meses após abrir a minha agên-

cia funerária, um telefone a tocar era um acon-

tecimento emocionante. Não recebíamos muitas chamadas. 

«E se… e se alguém morreu?», dizia eu com um nó na garganta. 

(Pois, querida, é uma agência funerária — a razão será essa.)

A voz do outro lado da linha era de uma enfermeira de 

um lar de idosos. Tinha declarado a morte de Josephine havia 

10 minutos; o corpo ainda estava quente ao toque. A enfer-

meira sentou-se na beira da cama da defunta enquanto dis-

cutia com a filha de Josephine. A filha decidira ligar para a 

minha funerária porque não queria que a mãe fosse levada 

dali logo depois do seu último suspiro. Queria levar o corpo 

da mãe para casa.

«Ela pode fazer isso?»

«Claro que pode», respondi. «Aliás, é algo que encora- 

jamos.»

«E não é ilegal?», perguntou a enfermeira, desconfiada.

«Não é ilegal.»

«Habitualmente, telefonamos para a agência funerária e 

eles recolhem o corpo em menos de uma hora.»
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«O corpo está ao cuidado da filha. Não é responsabilidade 

do lar, nem de um hospital ou de uma clínica de repouso, 

e, definitivamente, não está a cargo da casa funerária.»

«Bem, tudo bem, se tem a certeza.»

«Tenho», disse eu. «Por favor, diga à filha de Josephine 

que pode voltar a ligar-nos mais ao final do dia, ou, se pre-

ferir, amanhã de manhã. Quando for melhor para ela.»

Recolhemos o corpo de Josephine às 20 horas, seis horas 

depois da sua morte. No dia seguinte, a filha enviou-nos um 

vídeo que gravara com o telemóvel. No clipe de 30 segun-

dos, a mulher morta está deitada na cama, vestida com a 

blusa e écharpe favoritas. Velas tremeluzem na cómoda, ao 

lado cama, e o corpo está coberto de pétalas de flores.

Mesmo na imagem com grão do telemóvel, percebia-se 

que, na sua última noite na Terra, Josephine estava radiosa. 

A filha sentia um orgulho genuíno no trabalho que fizera. 

A mãe sempre tomara conta dela, e agora ela tomava conta 

da mãe.

Na minha indústria, nem toda a gente aprova a maneira 

como conduzo a minha agência funerária. Alguns acham 

que um corpo morto tem de ser embalsamado para ser 

seguro (o que não é verdade) e que um corpo só deve  

ser manipulado por profissionais credenciados (o que também 

não é verdade). Os que discordam, acreditam que os agentes 

funerários mais jovens e progressistas «começam a fazer com 

que a nossa profissão pareça uma anedota» e interrogam-se 

se «circo é a palavra certa para aquilo em que os serviços 
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funerários se estão a transformar». Um cavalheiro prometeu: 

«No dia em que a atividade funerária se transformar numa 

visita de três dias na casa de um corpo não embalsamado, 

para mim, acabou!»

Na América, onde vivo, a morte tem sido um enorme 

negócio desde o início do século xx. Um século revelou-se 

um intervalo de tempo perfeito para que os seus cidadãos 

se esquecessem do que foram os funerais: coisas de família 

e da comunidade. No século xix, ninguém teria questio-

nado o facto de a filha de Josephine ter preparado o corpo 

da mãe — teria sido estranho se não o fizesse. Ninguém 

teria questionado uma mulher que estivesse a lavar e a vestir 

o corpo do marido ou um pai que transportasse o filho 

para a sepultura num caixão feito em casa. Num espaço de 

tempo incrivelmente curto, a indústria funerária americana 

tornou-se mais cara, mais corporativa e mais burocrática 

do que qualquer outra indústria funerária no planeta.  

Se pudermos ser considerados os melhores em alguma 

coisa, será em manter as famílias enlutadas separadas dos 

seus mortos.

Há cinco anos, quando a minha agência funerária (e este 

livro) ainda era um segredo bem guardado, aluguei uma 

cabana à beira de uma lagoa no interior rural do Belize. Nessa 

altura, eu tinha a vida glamorosa de uma funcionária de 

crematório e motorista de corpos — a cabana tinha de ser 

muito barata. Não tinha rede móvel nem wi-fi. A lagoa ficava 

a 14 quilómetros da cidade mais próxima e só era acessível 
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por meio de um veículo com tração às quatro rodas. O moto-

rista era o caseiro da propriedade, um homem beliziano de 

30 anos chamado Luciano.

Para vos dar uma ideia de Luciano, ele era seguido para 

todo o lado por uma matilha de cães leais, ainda que algo 

escanzelados. Quando a cabana estava desocupada, embre-

nhava-se no mato beliziano durante vários dias de cada vez, 

de chinelos, com o seu machete, seguido pelos cães. Caçava 

veados, tapires e tatus, e quando capturava algum, matava-o, 

esfolava-o e comia-lhe o coração.

Luciano perguntou-me qual era a minha ocupação. 

Quando lhe respondi que trabalhava com os mortos, num 

crematório, sentou-se direito na cama de rede. «Tu queima-

-los?», perguntou. «Fazes churrasco com pessoas?»

Analisei esta descrição. «Bem, a máquina é mais quente 

do que isso. Ultrapassa os 980 oC, pelo que vai muito para 

lá da fase do “churrasco”. Mas, sim, basicamente é isso.»

Quando alguém da comunidade de Luciano morria,  

a família levava o corpo para casa e havia lugar a um velório 

que durava todo o dia. O Belize tem uma população diver-

sificada, ensanduichada entre influências caribenhas e latino-

-americanas, com o inglês como língua nacional. Luciano 

identifica-se como mestiço — descendente dos indígenas 

maias e dos colonizadores espanhóis.

O avô de Luciano era quem cuidava dos mortos da comu-

nidade, era a ele que as famílias recorriam para a preparação 

dos corpos. Quando ele chegava, por vezes o corpo já estaria 
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em rigor mortis, com os músculos tão rígidos que era um 

desafio vestir e lavar o cadáver. Se fosse esse o caso, segundo 

Luciano, o avô falava com o cadáver.

«Ouve, queres ter bom aspeto no céu? Eu não consigo 

vestir-te se queres ficar rígido.»

«Então, o seu avô convencia o cadáver a sair do rigor mortis?», 

perguntei.

«Bem, também era preciso esfregá-lo com um pouco de 

rum para o fazer relaxar. Mas, sim, podia limitar-se a falar 

com o corpo», respondeu.

Depois de convencer o corpo a relaxar, o avô virava-o 

com o estômago para baixo e expulsava qualquer impureza 

ou gás que pudesse decompor-se. Como quando se põe um 

bebé a arrotar — faça-o arrotar antes que ele arrote em 

cima de si.

«O teu trabalho na América também é esse?», questionou, 

olhando fixamente para lá da lagoa.

Naturalmente, nas maiores cidades do Belize também há 

agências funerárias que adotaram os modelos de negócio 

americanos, impingindo caixões de mogno e lápides de 

mármore às famílias. O mesmo impulso na direção da 

modernidade aplica-se aos hospitais belizianos, que podem 

requerer que se realize uma autópsia, independentemente 

da vontade da família. Antes de morrer, a avó de Luciano 

recusou vir a ser cortada e aberta. «Foi por isso que roubámos 

o corpo dela ao hospital», contou-me Luciano.

«Desculpe, o quê?»
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Eu tinha ouvido bem: eles surripiaram o corpo dela ao 

hospital. Simplesmente envolveram-no num lençol e leva-

ram-no. «O que é que o hospital nos iria fazer?» perguntou 

Luciano.

Ele tem uma história semelhante acerca de um amigo 

dele, que se afogou nesta mesma lagoa. Luciano não se deu 

ao trabalho de chamar as autoridades para comunicar o afo-

gamento. «Ele estava morto, o que é que eles tinham que 

ver com o assunto?»

Quando Luciano morrer, gostaria de ser enterrado numa 

cova simples, envolto na pele de um animal, com folhas a 

preencher o espaço da sepultura. Está a pensar desenhar ele 

mesmo o sudário animal.

Luciano explicou que está sempre a falar com os amigos 

sobre a morte. Eles perguntam uns aos outros: «Ei, o que é 

que queres quando morreres?»

Perguntou-me: «As pessoas não falam sobre isso na terra 

de onde vens?»

Foi difícil explicar que não, que, em geral, não o fazem 

realmente.

Uma das questões mais importantes do meu trabalho 

sempre foi porque é que a minha cultura é tão melindrosa 

com a morte. Porque é que nos recusamos a ter estas con-

versas, a perguntar aos nossos familiares e amigos o que 

querem que seja feito com os seus corpos quando morrerem? 

O nosso distanciamento é contraproducente. Ao evitarmos 
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a conversa sobre o nosso inevitável fim, pomos em risco tanto 

as nossas carteiras como a nossa capacidade para fazer o luto.

Achei que, se pudesse testemunhar em primeira mão 

como outras culturas lidam com a morte, talvez fosse capaz 

de demonstrar que não existe uma só maneira indicada para 

«fazer» ou compreender a morte. Nos últimos anos, viajei 

para observar a forma como os rituais fúnebres são praticados 

ao redor do mundo — Austrália, Inglaterra, Alemanha, 

Espanha, Itália, Indonésia, México, Bolívia, Japão, e em 

todos os Estados Unidos. Há muito que aprender com as 

piras crematórias da Índia e com os extravagantes caixões 

do Gana, mas os locais que escolhi visitar têm histórias 

igualmente incríveis e menos conhecidas. Espero que aquilo 

que encontrei possa ajudar-nos a recuperar o significado e a 

tradição nas nossas próprias comunidades. Tal recuperação 

é importante para mim enquanto dona de uma agência 

funerária, mas ainda mais enquanto filha e amiga.

Q

Num texto de há mais de 2000 anos,  o historiador grego 

Heródoto redigiu uma das primeiras descrições de uma 

cultura perturbada com os rituais fúnebres de uma outra. 

Nesse relato, o governante do Império Persa convoca um 

grupo de gregos à sua presença. Como estes queimam os 

seus mortos, o rei tem uma dúvida: «O que será preciso para 

que [eles] comam os seus falecidos antepassados?» Os gregos 
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estremecem perante a questão, explicando que não há quan-

tia no mundo suficientemente alta que os torne canibais.  

A seguir, o rei convoca um grupo de calacianos, conhecidos 

por ingerirem os corpos dos seus mortos. Ele pergunta: «Que 

quantia vos levaria a queimar com fogo os vossos antepas-

sados mortos?» Os calacianos pedem-lhe que não fale de 

«tamanho horror!»

Essa atitude — repulsa ante a maneira como outros gru-

pos lidam com os mortos — perdurou ao longo de milénios. 

Se já esteve a menos de 150 metros de uma agência funerária 

moderna, sabe que os agentes funerários adoram a seguinte 

citação, atribuída a William Gladstone, primeiro-ministro 

britânico no século xix:

Mostra-me a maneira como uma nação trata dos seus mor-

tos e eu medirei com exatidão matemática a compaixão das 

suas gentes, o seu respeito pelas leis do país e a sua lealdade 

para com os grandes ideais.

Gravam a citação em placas que afixam na parede e exi-

bem-na proeminentemente nos seus sites, a par de GIF com 

a bandeira americana e de versões de Amazing Grace como 

música de fundo. Infelizmente, Gladstone nunca chegou a 

facultar a equação que nos permitiria determinar, com a sua 

prometida «exatidão matemática», que um método particular 

de lidar com os mortos é 79,9 por cento bárbaro, enquanto 

outro é 62,4 por cento digno.
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(Na verdade, Gladstone poderá até nunca ter formulado 

tal citação. Esta foi registada pela primeira vez em 1938, 

surgindo na revista The American Cemetery, num artigo inti-

tulado «Successful Cemetery Advertising». Não posso provar 

que Gladstone não o disse, mas um proeminente estudioso 

de Gladstone confidenciou-me que nunca deu com a citação. 

O máximo que podia dizer é que esta «soava como qualquer 

coisa que ele pudesse ter dito».)

Mesmo que reconheçamos os benefícios dos rituais de 

uma outra cultura, muitas vezes deixamos que o preconceito 

mine esses sentimentos de aceitação. Em 1636, dois mil 

indígenas Wendat juntaram-se à volta de uma vala sepulcral 

comunitária nas margens do que agora é o lago Huron, no 

Canadá. A sepultura media dois metros de profundidade e 

sete metros de comprimento, e foi concebida para guardar 

os ossos de 700 indivíduos.

Para os ossos, a vala sepulcral não seria a sua primeira 

paragem depois da morte. Quando os ossos ainda eram cadá-

veres recentes, foram embrulhados em mantos de pele de 

castor e postos em andaimes de madeira três metros acima 

do solo. A cada dez anos, aproximadamente, as comunidades 

Huron-Wendat dispersas reuniam os restos mortais para o 

enterro comum, conhecido como a Festa dos Mortos. 

Durante os preparativos, os mortos eram retirados dos andai-

mes. Os familiares, principalmente as mulheres, tinham a 

tarefa de raspar os ossos e deixá-los limpos da carne que 

ainda persistisse.
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O grau de dificuldade da limpeza dos ossos dependia de 

há quanto tempo a pessoa estava morta. Alguns corpos 

estavam decompostos, e apenas pele seca e fina como uma 

folha de papel se mantinha agarrada ao esqueleto. Outros 

corpos estavam preservados e quase mumificados, reque-

rendo que a carne desidratada fosse arrancada em tiras e 

queimada. Os corpos mais desafiantes pertenciam aos 

defuntos recentes, ainda infestados de larvas.

Este ritual de limpeza foi testemunhado por Jean de Brébeuf, 

um missionário católico oriundo de França. Em vez de reagir 

com repulsa, escreveu com grande admiração sobre a maneira 

como as famílias tratavam os corpos. Num caso particular, 

Brébeuf observou uma família a desembrulhar um cadáver 

a exsudar decomposição. A família, imperturbável, lançou-se 

à limpeza dos ossos e voltou a envolvê-los numa nova pele 

de castor. Brébeuf perguntou se este não seria «um exemplo 

nobre para inspirar cristãos». E manifestou uma admiração 

semelhante quando chegou a altura da cerimónia na vala 

sepulcral. Quando os corpos foram cobertos com areia e 

cascas de árvores, considerou «uma visão reconfortante» rea-

lizarem-se tais «atos de misericórdia».

Naquele momento, parado à beira da vala, estou certa de 

que Brébeuf se comoveu com os rituais de morte do povo 

Wendat. Mas isso não alterou a sua derradeira e fervorosa 

esperança de que todos os seus costumes e cerimónias fossem 

obliterados e substituídos por cerimoniais cristãos, para que 

pudessem ser «sagrados» ao invés de «disparatados e inúteis».
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Convém que se diga que os povos indígenas do Canadá 

não estavam totalmente abertos aos rituais alternativos que o 

missionário Brébeuf oferecia. O historiador Erik Seeman 

escreveu que as Primeiras Nações e os Europeus frequente-

mente descobriam «perversões aterradoras» uns sobre os 

outros. Como é que se esperaria que os Wendat acreditassem 

que os católicos franceses tinham intenções nobres, quando 

eles admitiam abertamente a prática do canibalismo, vanglo-

riando-se de consumirem carne e sangue (do seu próprio 

Deus, nada menos) numa prática chamada Comunhão?

Dado que a religião é fonte de muitos rituais de morte, 

invocamos com frequência a crença para denegrir as práticas 

de outros. Ainda tão recentemente como 1965, James W. 

Fraser escreveu em Cremation: Is It Christian? (alerta de spoiler: 

não) que cremar era «um ato bárbaro» e «um contributo para 

o crime». Para um cristão decente, é «repugnante pensar no 

corpo de um amigo a ser tratado como carne 

assada no forno, com todas as suas gor-

duras a escorrer e tecidos a crepitar».

Hoje, acredito que os méri-

tos de um costume fúnebre 

não se baseiam na mate-

mática (por exemplo, 36,7 

por cento «ato bárbaro»), 

mas em emoções, uma 

crença na nobreza única  

  da nossa própria cultura. 
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Ou seja, consideramos que os rituais de morte são selvagens 

apenas quando não correspondem aos nossos.

Q

No meu últ imo dia  no Belize, Luciano levou-me ao 

cemitério que alberga os avós dele (incluindo a avó roubada). 

O cemitério estava repleto de túmulos de cimento acima 

do nível do solo, alguns bem cuidados, outros deixados ao 

abandono. Uma cruz, atirada para o meio das ervas, estava 

embrulhada numa peça de roupa interior de senhora. 

Alguém pegara numa lata de spray de tinta preta e desenhara 

grosseiramente «Gaza Earth» [Terra de Gaza] e «Repent All 

Men» [Que Todos os Homens Se Arrependam] num par de 

túmulos.

Ao fundo, no canto mais afastado, os caixões dos avós 

dele repousavam empilhados, um em cima do outro, 

sob uma árvore, confinados num dos jazigos 

cobertos por cimento. «A minha  

avó não queria este cimento 

todo. Ela queria apenas 

um buraco no chão, és 

pó e ao pó voltarás. Mas, 

sabes como é…»

Luciano removeu as 

folhas mortas do topo do 

jazigo com carinho.
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O que me impressionou foi como Luciano esteve presente 

em todas as etapas da morte da avó. Do roubo do corpo no 

hospital à organização de um velório no qual a família bebeu 

rum e ouviu música ranchera (a preferida da avó), e ao cuidado 

do túmulo dela anos mais tarde.

Compare-se isto com a indústria funerária ocidental, na 

qual os enlutados têm de gerir ofuscações intencionais após 

cada perda. A maioria das pessoas não conseguiria dizer que 

químicos são bombeados para dentro das mães durante um 

processo de embalsamamento (resposta: uma qualquer mis-

tura de formaldeído, metanol, etanol e fenol), ou o porquê 

de necessitarem de comprar jazigos de aço inoxidável de 

3000 dólares (resposta: para que os jardineiros tenham a vida 

facilitada quando cortam a relva). Em 2017, uma investigação 

da NPR [National Public Radio] às agências funerárias 

«descobriu um sistema confuso e inútil que parece concebido 

para ser impenetrável aos consumidores médios, que têm de 

tomar decisões dispendiosas num momento de sofrimento 

e de stress financeiro».

Temos de reformar a nossa indústria funerária, introdu-

zindo novas práticas que não sejam tão orientadas para o 

lucro e que façam mais para incluir as famílias. Mas não 

podemos começar a reformar — ou, até, a questionar! — os 

nossos sistemas ligados à morte quando agimos como 

pequenos Jeans de Brébeufs, falsamente convencidos de que 

estamos certos, enquanto todas as «outras pessoas» são des-

respeitosas e bárbaras.
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Esta atitude desdenhosa pode ser encontrada nos lugares 

mais insuspeitos. A Lonely Planet, a maior editora do mundo 

de guias de viagem, incluiu o idílico cemitério de Trunyan 

no seu guia de visita a Bali. Em Trunyan, os aldeões cons-

troem gaiolas de bambu para que os seus mortos se decom-

ponham, e depois amontoam os crânios e os ossos ao ar livre 

na paisagem verde e exuberante. Em vez de explicar o sig-

nificado por trás destes costumes ancestrais, a Lonely Planet 

aconselha os viajantes sensatos a «ignorar o espetáculo 

macabro».

Canibalizar o seu querido pai como o fazem os calacianos 

poderá nunca ser algo para si. Também não é para mim; sou 

vegetariana (estou a brincar, pai). Ainda assim, é comprova-

damente errado reivindicar que o Ocidente tem rituais de 

morte superiores aos do resto do mundo. Além disso, devido 

à empresarialização e à mercantilização dos cuidados funerá-

rios, ficámos para trás do resto do mundo no que diz respeito 

à proximidade, à intimidade e ao ritual em torno da morte.

A boa notícia: não estamos subordinados ao nosso dis-

tanciamento e embaraço perante a morte. O primeiro passo 

para resolver o problema é comparecer, estar presente e 

envolvido. Em cidades grandes e modernas, como Tóquio 

e Barcelona, vi famílias chegarem para passar o dia com o 

corpo e ficarem a assistir à cremação. No México, vi famílias 

visitarem o cemitério para deixarem oferendas, anos depois 

de a morte ter ocorrido, assegurando-se de que ninguém  

é esquecido.
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Cait l i n  D ou g h ty

Muitos dos rituais constantes deste livro serão diferentes 

do seu, mas espero que veja beleza nessa diferença. Talvez 

seja alguém que sente um medo real e ansiedade na presença 

da morte, mas está aqui. Tal como as pessoas que está prestes 

a conhecer, o leitor compareceu.
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