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RESUMO 
 

O livro-reportagem retrata o cotidiano do Cemitério da Vila Formosa, localizado na zona 
leste de São Paulo. Por meio de entrevistas com os funcionários e frequentadores do local 
foi ilustrado o universo mórbido e, ao mesmo tempo, cheio de vida do maior cemitério da 
América Latina. Descobriu-se que, diferentemente do senso comum, o Cemitério da Vila 
Formosa é um local com funcionários que encaram seu trabalho de forma positiva apesar de 
terem uma rotina que muitos considerariam perturbadora. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: cemitério; Vila Formosa; Serviço Funerário; livro reportagem; 
jornalismo literário. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

São Paulo possui 37 cemitérios. Desses, 22 são públicos, e um é o maior da América 

Latina. Trata-se do Cemitério da Vila Formosa, localizado entre os distritos de Carrão e 

Vila Formosa. A área total é de 763.175m². Por conta da vasta extensão, o cemitério teve de 

ser dividido em dois, com duas sedes administrativas. O local é a quarta maior área verde 

de São Paulo, depois de Perus, o Parque do Carmo e o Parque do Ibirapuera, segundo dados 

da Prefeitura da cidade. 

De acordo com a Administração do Cemitério, até 22 de outubro 1.470.698 pessoas 

haviam sido sepultadas no local. 

Com tamanha dimensão, o funcionamento do local depende de colaboradores com 

inúmeras funções durante as 24 horas em que está aberto, desde coveiros, motoristas, 

agentes funerários até jardineiros. 

Até o corpo chegar a um metro abaixo da terra, uma série de questões legais devem 

ser resolvidas, documentos liberados e contatos feitos. O hospital ou IML (Instituto Médico 

Legal) deve liberar o atestado de óbito para que a família possa entrar em contato com a 

agência funerária. É ali que se oferece um cardápio de caixões e serviços para todos os 

                                                
1 Trabalho submetido ao XXII Prêmio Expocom 2015, na Categoria Jornalismo, modalidade Livro Reportagem. 
2 Aluno líder do grupo e estudante formada em Dez/2014 pelo Curso de Jornalismo, email: nataliapicanco@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo, email: renato.essenfelder@espm.br.  
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bolsos. Caso você opte pelo público, não haverá velório. Caso escolha o privado, você tem 

essa opção. Já os preços de caixões variam entre o gratuito e R$ 16.000 para o mais caro, 

segundo a Agência Funerária da Vila Formosa. 

Quando as escolhas forem feitas, é agendado o velório e o sepultamento.  O cadáver 

pode ser velado por 24 horas após o horário da morte e permanece na cova por três anos, 

período máximo para a exumação do corpo. Após esse período, a família pode optar por 

colocar os restos em um ossário ou levá-los para o crematório. 

Apesar de o ambiente de trabalho poder ser considerado pesado e trazer uma 

sobrecarga emocional, a maioria dos funcionários do Cemitério da Vila Formosa está lá há 

uma média de 20 anos, segundo a pesquisa de campo. Eles já se acostumaram e não se 

abalam mais com a constante presença da morte.  

Mas um cemitério não é apenas um lugar de repouso para os mortos. É também de 

atividade para os vivos. Internacionalmente, cemitérios são vistos como pontos turístico 

pela sua arquitetura, arte e esculturas. O Brasil, sendo sede do maior cemitério da América 

Latina, não poderia explorar esse potencial? Existem planos para a transformação do 

cemitério em um espaço de lazer, mas ainda pouco adiantados. O ambiente amplo e verde 

traz tranquilidade e, de acordo com a Assessoria de Imprensa do Serviço Funerário, tem o 

potencial de se tornar em um parque para a população. 

A pesquisa para a elaboração do livro não se concentrou apenas na realização de 

entrevistas, contudo. Um levantamento bibliográfico extenso sobre o tema morte e ritos 

funerários precedeu o trabalho de campo. Nessa etapa, verificou-se como a relação do 

homem com a morte muda em função do tempo e do espaço. No Brasil Colônia, por 

exemplo, mostrava-se grande respeito e até adoração pelos mortos. Após a morte, tinha-se o 

costume de arrumar o corpo conforme os costumes da época. Isso envolvia cortar seus 

cabelos, unhas, barba, dar banho no falecido e vesti-lo caprichosamente (FARIA, 1999. P. 

54), o que ainda é feito em muitas regiões do país.  

A diferença é que, naquela época, o destino do corpo não era tão importante. Muitas 

vezes o cadáver ficava em uma cova aberta e coletiva. Quando esta ficava cheia, era 

fechada e abria-se outra. Não havia preocupação também com a identificação das 

sepulturas.  

Os corpos eram normalmente enterrados dentro ou nos arredores das igrejas. Por ser 

um País em que a Igreja Católica dominava corações e mentes, partia-se do mesmo 
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princípio de países europeus: quanto mais perto o corpo estivesse do altar, maior era a 

crença de que a alma teria salvação. 

Os cadáveres que estivessem “melhor localizados” eram os mais ricos. Os pobres 

não eram enterrados dentro das igrejas, nem no adro. Os escravos eram enterrados nas 

florestas, na crença de que seu espírito voltaria à origem “selvagem”. 

 
Até a primeira metade do século XIX, no Brasil, as pessoas eram 

sepultadas diretamente na terra, somente envoltas em mortalhas. O defunto 

só passou a ser enterrado dentro de caixão a partir da década de 1850 (já 

no período imperial), quando grandes mudanças na medicina e na saúde 

pública interferiram de maneira direta nos costumes fúnebres. (FARIA, 

1999. P. 56) 

 

A partir de 1830, os avanços da medicina no Brasil incitaram críticas quanto ao 

enterro de cadáveres em locais muito frequentados pelos vivos, assim como ocorreu na 

Europa. 

Vinte anos depois, os cemitérios foram afastados das cidades. Contudo, com o 

crescimento da zona urbana, os locais acabaram por se encontrar novamente.  

Em 1828, D. Pedro I promulgou uma lei que previa a criação de cemitérios 

afastados da Zona Urbana. A aprovação da Lei gerou uma comoção social, uma vez que o 

enterro fora das igrejas era reservado apenas para não católicos, escravos e sentenciados. 

Em alguns lugares do Brasil, o alvoroço foi tamanho que houve disputas violentas, como a 

Cemiterada, em Salvador. 

Em 1856 a Assembleia Legislativa Providencial de São Paulo aprovou o Primeiro 

Regulamento para os cemitérios na cidade, que estabelecia as condições necessárias para se 

poder construir um cemitério em um terreno, o policiamento da área, os serviços prestados 

e as multas perante as infrações.  

Dois anos depois, foi inaugurado o primeiro cemitério público geral de São Paulo no 

bairro de Higienópolis, o Cemitério Municipal, posteriormente conhecido como Cemitério 

da Consolação. A área foi escolhida por estar no alto, ser afastada da cidade e não ter 

moradores.  

O Cemitério da Vila Formosa, com todo seu gigantismo, só seria inaugurado em 

1949. 
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Diante da infinidade de pautas que o fascinante tema da morte incita, o livro 

reportagem “Alguém Morre” buscou criar um registro do universo específico do cemitério 

da Vila Formosa. Um lugar em que tantas pessoas de diferentes origens e culturas 

convivem, unidas pelo ofício.  

Devido ao seu tamanho, importância e desconhecimento – é invisível aos olhos da 

grande mídia, apesar de sua importância –, mereceu ser registrado em detalhes. 

Procuramos atender a um fundamento caro ao livro reportagem: registrar, de forma 

profunda, uma abordagem diferenciada do fato e do contemporâneo, oferecendo novas 

interpretações para a pauta, de uma forma que o jornalismo factual não consegue. Como 

afirma Edvaldo Pereira Lima, a principal função do livro-reportagem é: 

  

(...) penetrar no âmago das questões contundentes do nosso tempo, 

para proporcionar um conhecimento qualitativo da realidade ao 

homem contemporâneo. Essa missão escapa muitas vezes ao 

jornalismo cotidiano e ganha cada vez mais guarida no livro-

reportagem. (LIMA, 1995, p.68) 

  

O objetivo deste livro-reportagem foi se utilizar de ferramentas narrativas pouco 

usuais no jornalismo factual e comuns no jornalismo literário. Usar narrativas excepcionais 

para contar as histórias de um lugar excepcional foi a inspiração para este trabalho. 

 
2. OBJETIVO 
 

Relatar o dia a dia do maior cemitério da América Latina através de um livro 

reportagem baseado em relatos de funcionários e de frequentadores, de modo a alterar a 

visão geral sobre o Cemitério da Vila Formosa. O trabalho teve como objetivo mostrar o 

contrário do senso comum: o local não é mórbido nem deprimente, mas sim com clima leve 

e funcionários que consideram seus trabalhos gratificantes.  

 
3. JUSTIFICATIVA 
 

O Cemitério da Vila Formosa é o maior cemitério da América Latina. Centenas de 

indivíduos frequentam e trabalham na área onde já foram enterradas mais de 1.5 milhão de 

pessoas. Porém, pouco se sabe sobre como cada papel desses indivíduos compõe a rotina do 

cemitério, bem como quais são suas opiniões sobre o serviço. 
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O formato escolhido para retratar o cemitério da Vila Formosa foi o livro 

reportagem. A escolha foi feita por diversos motivos, como se verá a seguir.  

O trabalho consiste em uma extensão (aprofundamento horizontal) com dados, 

números informações e detalhes; e uma análise intensiva (aprofundamento vertical) do dia a 

dia do cemitério, com uma visão de diversos ângulos; não existe o caráter imediatista 

presente em notícias. Naturalmente, o tema é atual, uma vez que a morte está sempre 

presente. Há que se considerar ainda que o Vila Formosa é destino da maior parte dos 

mortos de São Paulo.  

A abordagem desse tema por forma de um livro reportagem se faz necessária, pois 

não existe espaço o suficiente na imprensa cotidiana para uma análise tão extensa e que 

requer tempo de um assunto que não é considerado “quente” para a grande imprensa.  

O principal método de coleta de dados para um jornalista é a entrevista de campo. 

Cremilda Medina (2008) afirma que é necessário estabelecer um diálogo para trabalhar a 

comunicação humana de forma integral, enriquecendo o evento da entrevista com todas as 

possibilidades e riquezas de uma relação entre sujeitos.  

Neste trabalho, todas as entrevistas foram feitas pessoalmente e, como sugere Edgar 

Morin (apud MEDINA, 2008, p. 13), foi adotada uma postura dialógica, simpática e 

tranquilizadora. A abordagem de conversa informal, no próprio cemitério, permitiu a 

conquista da confiança do entrevistado.  

Essa aproximação influenciou no caráter emocional do texto e também acaba 

contaminando a escrita. Importante ressaltar que todos os eventos citados foram checados. 

Por mais que sigamos um estilo literário na escrita, o método de apuração é rigorosamente 

jornalístico. A obra foi escrita com a maior precisão possível. 

 
4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 

A realização do presente estudo se deu  inicialmente pela pesquisa a respeito da 

origem do ritos mortuários e costumes fúnebres brasileiros, a origem do cemitérios no 

mundo e posteriormente no Brasil.   

Com este embasamento teórico, foi realizado o processo de pesquisa em campo, que 

consistiu em uma série de entrevistas feitas presencialmente com os funcionários do 

Cemitério da Vila Formosa, bem como outros indivíduos que o frequentam. As entrevistas 

foram realizadas com gravador, conforme a autorização do entrevistado.   
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As fotos foram feitas usando uma câmera profissional e posteriormente editadas no 

programa Photoshop. 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  
 

O livro deste Projeto de Graduação em Jornalismo foi escrito a partir de uma série 

de visitas ao Cemitério da Vila Formosa e uma visita à Assessoria de Imprensa do Serviço 

Funerário do Município de São Paulo. 

A escolha do tema se deu após a leitura de um texto escrito em 1999 por Eliane 

Brum. “Enterro de Pobre” conta a história de Antonio Antunes, um trabalhador do Rio 

Grande do Sul, que enterrava seu filho, que nascera morto, no Campo Santo do Cemitério 

da Santa Casa. O texto traz uma reflexão sobre como os pobres já começam a ser enterrados 

em vida. Como, mesmo depois da morte, o pobre não tem um lugar só dele para repousar. 

O texto me intrigou sobre o funcionamento de cemitérios públicos. Passei a 

pesquisar os que ficam em São Paulo e descobri que, coincidentemente, o maior da 

América Latina fica na zona leste da cidade. 

A primeira parte do projeto foi dedicada a entender a história dos ritos fúnebres no 

mundo e no Brasil, afunilando até São Paulo, e por fim ao Cemitério da Vila Formosa. A 

bibliografia de ritos fúnebres em si é extensa. Contudo, pouco é encontrado sobre o próprio 

Cemitério. A ABEC (Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais) pôde fornecer 

informações sobre outros cemitérios de São Paulo, mas possuía pouco material sobre o 

Cemitério da Vila Formosa. 

Em paralelo com a finalização da pesquisa teórica, comecei meu trabalho de campo. 

Na minha primeira visita ao Cemitério da Vila Formosa, fiquei assustada com a imensidão 

do local, mas fui bem recebida por funcionários simpáticos que não hesitaram em conversar 

comigo, e foram pacientes ao me explicar todo o procedimento de contratação do Serviço 

Funerário.  

Após ter entendido todas as etapas da contratação do serviço, do enterro e da 

exumação, busquei os funcionários de todos os setores envolvidos. Eles me contaram suas 

funções, suas percepções sobre o serviço, e um pouco de sua vida pessoal. Esse 

procedimento se repetiu durante as visitas, e sem a autorização da Assessoria de Imprensa. 

Contudo, as conversas só eram gravadas em áudio se o funcionário me concedesse 

permissão. 
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A Assessoria de Imprensa hesitou em me dar uma autorização e após algumas 

tentativas eu desisti de fazer contato, pois estava conseguindo realizar as entrevistas de 

forma direta, sem essa intermediação. Porém, carecia de informações numéricas que os 

funcionários não sabiam me passar precisamente, e também de fotos. 

Retomei meu contato com os assessores no último mês do projeto, o que agregou 

muito ao livro. Consegui autorização para fotografar o local, contanto que não publicasse 

imagens com nomes dos túmulos e ossários, e assim o fiz. Todas as imagens foram tratadas 

no Photoshop, de modo a não comprometer ninguém. 

A divisão dos capítulos do livro foi feita pensando no acompanhamento de alguém 

que acaba de morrer, desde a contratação do Serviço Funerário, até a exumação dos ossos. 

Alguns capítulos destoam dessa lógica, como a entrevista com a Assessoria de Imprensa e 

sobre o Dia de Finados. Todavia, também foram atenciosamente colocados de modo a não 

perder a fluidez com os demais capítulos. 

A parte da diagramação do foi pensada com cuidado. Junto de dois designers, o  

projeto gráfico foi elaborado para que  a morte fosse representada de uma forma menos 

figurativa, e sim mais lúdica, uma vez que o objetivo do livro é desconstruir a imagem 

mórbida e deprimente passada por cemitérios. Optamos por usar tons pasteis mesclando 

com detalhes que possam remeter a algo com um toque mais sombrio, como as molduras e 

fontes usadas nas aberturas dos capítulos. A tiragem foi de dez cópias. 

 
6 CONSIDERAÇÕES  
 

Ao todo, foram feitas 17 visitas ao Cemitério da Vila Formosa, e uma à Assessoria 

de Imprensa do Serviço Funerário do Município de São Paulo. O número de entrevistados 

foi de 22 pessoas. 

Além de aprender sobre o trabalho dos funcionários do Cemitério, também foi 

possível conhecer o lado emocional de cada um, suas aspirações e valores. Cada 

personagem entrevistado se dispôs a contar também sobre sua vida pessoal, enriquecendo o 

livro como um todo.  

 Descobertas também foram feitas sobre os que estão enterrados no local. O 

Cemitério da Vila Formosa conta com três personalidades que podem ser consideradas 

famosas no local. Trata-se de uma Santa chamada Débora, que foi esquartejada quando 

criança e que, como é falado no Cemitério, estava com o corpo intacto no momento da 

exumação. As outras duas personalidades são Francisco, o primeiro enterrado no Cemitério 
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da Vila Formosa, e o Funkeiro MC Daleste, assassinado em 2013, cujo túmulo recebe 

frequente adoração de fãs.  

 No final de todo o trabalho, percebe-se uma imensa riqueza histórias que só são 

possíveis de conhecer ao jornalista que se lança a essa missão com tempo e dedicação para 

desmembrar um mundo a parte do retratado diariamente nos grandes veículos de 

comunicação. 
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