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RESUMO 

 

Este artigo teórico objetiva compreender e analisar os condicionantes históricos, sociais e 

cognitivos que permeiam a relação com a morte na cultura da sociedade ocidental, tendo em vista 

a sensibilização sobre a importância de discutir sobre este assunto, considerando-o parte do 

desenvolvimento humano. Compreende-se a vivência da morte como uma construção temporal que 

influencia na qualidade de vida dos individuos e no trabalho oferecido por profissionais de saúde 

que lidam com esta temática. Considera-se, portanto, que além de um fenômeno biológico, a morte 

contém uma dimensão simbólica, relacionada à psicologia e às ciências sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A realidade da morte nos confronta diretamente desde o dia em que nascemos.  Como diz o 

ditado popular a única certeza da vida é a morte, e talvez por isso enfrenta-se um tabu quando este 

é um tema a ser tratado.  A morte assusta ao mesmo tempo em que causa certa fascinação, já que 

o instante mortal está fora de qualquer categoria de conhecimento por ser um fato imensurável, que 

não se aproxima de nenhum outro e que só poderia ser explicado por aqueles que já a se depararam 

com ela. 

Para tudo que não pode ser claramente respondido o homem elabora mitos, atribui formas e 

símbolos e em alguns casos ainda constrói uma identidade personificada. Com a concepção de 

morte não ocorreu diferente.  Seja através da foice - símbolo tipicamente ocidental que expressa a 

idéia de corte; do mito grego de Thanatos -  filho de Nix (noite) e conhecido por seu coração de 

ferro e entranhas de bronze;  ou da divindade hindu Yama -  que com uma corda em sua mão 

esquerda retira as almas dos corpos dos mortais, a morte sempre apresentou um lugar cativo dentro 

dos medos e do imaginário popular das mais diversas culturas, assumindo em cada uma delas 

diferentes simbologias e representações.  

Na cultura popular brasileira, são atribuídos diferentes “apelidos” para morte. “Bater as 

botas”, “abotoar o paletó”, “passar para o outro lado”, “entregar a alma a Deus” e “passar desta 

para melhor” são todos exemplos de eufemismos para o ato da morte. Cada um deles é carregado 

por um simbolismo próprio, que busca não só amenizar o fenômeno, como também objetiva 

responder detalhes sobre ele.  

Em um caráter mais formal, o dicionário Aurélio (Ferreira, 2009) define o vocábulo “morte” 

como “a cessação definitiva da vida’, “destruição”, “imobilidade”, “ruína”, “extinção”, e ainda, 

como “a perda de todos os direitos de cidadania”. 

Assim, pode ser notado, que a busca de um sentido para a morte, de representações através 

de músicas, obras literárias, eufemismos, ou ainda ritos funerais muitas vezes são feitos para dar 

um significado aos vivos. Mesmo sendo parte uma memória coletiva, as epopéias e contos tornam 

a realidade da morte mais aceitável para aqueles que ficam, já que da morte nela mesma ou dos 

mortos entre eles, não há nada que seja dito. 

Como afirma Torres (2002) esta simbologia favorece e orienta a expressão de sentimentos e 

pode ser entendida como um meio de diminuir a ansiedade em relação ao tema e de certa forma se 

apropriar dele. 
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A Tanatologia 

Todo grupo humano civilizado firma-se em cima de uma cultura; nesta ordem instaurada, o 

civilizado é definido com base em outro lado, o do caos e da barbárie. Toda sociedade precisa 

enfrentar essa realidade de extrema ausência em sua humanidade, e para isso são estabelecidas 

práticas institucionais que a integrem em seu universo mental. 

Como escreve Giacóia Júnior (2005), “no fundo de seus sepulcros, os mortos formam as 

raízes que dão ao grupo humano seu ponto de ancoragem no solo, lhe asseguram a estabilidade do 

espaço e a continuidade do tempo (pg.15).” Assim, quando se estabelecem ritos funerários ou até 

mesmo a delimitação de uma área territorial para os mortos, estabelece-se também uma 

demarcação entre os dois mundos. A forma como a morte é vista, os rituais e os mitos que a 

envolvem tendem a indicar como ela é significada e vivida. É nas crenças diante da morte que o 

homem exprime o que há de mais fundamental em sua vida. 

De Franco (2008) explica que a relação com a morte se tornou quase que diária dentro da 

cultura da sociedade contemporânea, porém mais especificamente entre os adolescentes. Como ela 

afirma, houve um deslocamento do tabu do sexo para a morte. O objeto que excita o homem atual 

é o macabro. Para a autora a relação com a morte é dada principalmente através de duas vias, a do 

ridículo e a do sinistro. A primeira abordagem refere-se ao “humor macabro, aos filmes de terror 

e ao universo do gozo mórbido (pg.17).” É notável a multiplicação dos filmes de terror em que o 

foco principal é um assassino que persegue adolescentes. A segunda, a do campo do sinistro, 

implica o estranhamento, nojo e medo. Tais sentimentos são presentes, de acordo com a autora, 

pelo fato de que não absorvermos a morte como parte da vida.  Essa pode ser uma explicação para 

a sensação de estranhamento que surge quando se vê na rua um grupo de adolescentes góticos que, 

ao andarem de preto, visitarem cemitérios e “idolatrarem” o mórbido, indicam que não tem a morte 

como uma estranha. 

Para o estudo dessas relações com a morte, que se mostram através de modos tão 

diversificados, foi desenvolvida a Tanatologia; uma ciência que se propõe a estudar a área de 

conhecimentos e de aplicações que envolvem os cuidados com os indivíduos que vivem processos 

de morte, de luto pela perda de pessoas queridas, processos de adoecimento e suicídios. 

Como aponta Kovács (2008) o grande desenvolvimento da Tanatologia se deu após as 

guerras mundiais, com a obra de Hermann Feifel, The meaning of death (1959). Atualmente, com 

os caminhos da ciência, da tecnologia e da sociedade, a Tanatologia  se dedica mais 

especificamente ao estudo sobre pacientes com doenças crônicas, em fase terminal e as relações 

estabelecidas nas condições de cronicidade e/ou terminalidade. 
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No Brasil, são referências sobre o estudo da Tanatologia, o Laboratório de Estudos sobre o 

Luto (LELU), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria 

Helena Pereira Franco e o Laboratório de Estudos sobre a Morte no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria Julia Kovács. Os trabalhos de Wilma 

Torres (2002), Maria Margarida de Carvalho (1994) Elizabeth Martins do Valle (2001) também 

merecem destaque na contribuição e no desenvolvimento dos estudos da Tanatologia em território 

nacional. 

 

A história da morte 

Embora o estudo sobre a morte possa parecer um tema lúgubre e macabro para muitas 

pessoas, ele representa, sobretudo, uma investigação sobre o passado e a vida cotidiana. 

A forma com que o homem lida com a morte está intrinsecamente ligada com a forma como 

a vida é vivida.  Os epitáfios, inscrições e imagens tumbárias tornaram-se uma importante via de 

acesso para o conhecimento de aspectos da mentalidade religiosa e sociocultural de diferentes 

culturas e, principalmente daquelas que não se encontram mais presentes (Reimer, 2009).  Como 

explicam Cambinato & Queiroz (2006) a morte é um fenômeno impregnado de valores e 

significados que dependem e são influenciados pelo contexto histórico e sócio-cultural em que se 

manifesta.  

Kovács (1992) acrescenta a esse ponto, na medida em que considera a morte como uma 

invariante fundamental na experiência humana, mas que, se mostra relativa, na medida em que se 

alteram as relações entre os homens.  Assim, todas as representações de morte estão imersas num 

contexto cultural. 

Dentro da cultura Persa, a morte era vinculada com o mal. Acreditava-se que os cadáveres 

pertenciam aos espíritos ruins, sendo assim necessário um completo afastamento do morto para 

evitar uma possível contaminação dos vivos. Para evitar a contaminação da terra, não se deveria 

enterrar o cadáver, que deveria ser depositado em um local elevado e descoberto, voltado para o 

sol. Após isso os vivos deveriam fugir rapidamente dos demônios da morte que iriam buscar o 

corpo. 

Para a sociedade Grega, os mortos pertenciam a Hades – deus da morte, que ajudado por 

Thanatos e Hypnos, guardava a alma daqueles que morriam. De acordo com a lenda, Hades teria 

divido seu reino em três partes: o Érebo - local onde são encontrados o seu palácio e o tribunal 

aonde todas as almas que chegam são julgadas, o Tártaro – a prisão eterna dos condenados, e os 

Campos Elísios – local dos bem aventurados (De Franco, 2008). Além desta simbolização ligada 

aos Deuses, que indica a forte presença da religião na cultura grega, a morte também era 
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atravessada pelo caráter bélico. Durante seu apogeu econômico e mercantil, a península itálica, 

assim como todo o domínio do Império Grego, estava constantemente envolvida em guerras. 

Neste contexto, a morte que ocorria nos campos de batalha carregava um sentido de honra, 

já que os guerreiros não conheceriam as incapacidades da velhice e seriam sempre lembrados pela 

sua beleza e juventude. Nesta perspectiva, ao morrer no momento de sua máxima beleza e poder, 

a existência pode escapar à usura do tempo e à mortalidade. Um exemplo para tal ideologia pode 

ser encontrado na narração de Homero em Ilíada. Como é relatado, após a morte de Heitor, rival 

de Aquiles, nos campos de batalha, os gregos reuniram-se em torno dele para retirar as armas e a 

couraça que formava sua armadura. Quando este se encontrava totalmente nu, todos os gregos 

teriam corrido para admirar a potência e beleza de seu corpo. Seguido, os primeiros cuidados 

funerários consistiram em fazer com que o seu corpo recuperasse a beleza da juventude. Após isso, 

o corpo de Heitor foi colocado em uma fogueira. Neste momento dos funerais gregos, era comum 

que ocorresse uma grande cerimônia acompanhada de cantorias, danças e jogos esportivos 

(Guimarães, 2007). 

Como indica Ariès (1977), embora estas civilizações tivessem uma grande familiaridade com 

a morte, todos mantinham certa distância dos mortos. Os cultos funerários tinham como objetivo 

impedir que os defuntos voltassem para perturbar os vivos. Embora houvesse honrarias para os 

heróis e antigos imperadores, havia uma cisão muito bem feita entre os mortos e os vivos, na qual 

cada um deveria ficar em seu território.  Como cita o autor, em Roma a Lei das Doze Tábuas visava 

proibir enterros dentro da cidade, com o objetivo de evitar a profanação das casas. 

Tal comportamento para com a morte teve sua mais acentuada mudança no período medieval. 

Neste, mortos e vivos passaram a manter relações estreitas. Na Europa da Idade Média, a morte 

passou a fazer parte do âmbito doméstico. No fim da vida, o moribundo esperava a morte no leito, 

onde como que em uma cerimônia, seu quarto transformava-se em um lugar público, com um 

constante entra e sai de parentes, médicos e padres. Era considerado importante que todos, 

inclusive as crianças estivessem presentes. Durante este período da história os mortos passaram a 

ser enterrados no ambiente da Igreja, que consistia não apenas no espaço físico do edifício, mas 

sim em todo o espaço que o cercava, que compunha um cemitério. O cemitério designava pelo 

menos um quarteirão de casas que gozavam de benefícios fiscais e dominicais. Enquanto os mortos 

socialmente importantes eram enterrados no interior do edifício da igreja, os menos importantes 

eram enterrados nos terrenos ao lado, denominados churchyards. Neste espaço, a população 

transitava, fazia comercio, festas... Nesta época pouco importava a destinação dos ossos e corpos, 

contanto que permacessem perto dos santos ou na igreja (Ariès, 1977; Cambinato & Queiroz, 

2006). 

Aproximando-se desta morte incorporada pela sociedade, Reis (2009) relata que os funerais 

no Brasil, aproximadamente nos séculos XVII e XVIII e principalmente no Rio de Janeiro – foco 
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de estudo do autor - eram os principais divertimentos dos cidadãos. Com grandes cerimônias, 

concertos completos e freqüentes procissões, os funerais compunham a parte mais importante do 

quadro social das metrópoles brasileiras. Nesta época, morte e festa não se excluíam. Segundo o 

autor, os funerais eram verdadeiros espetáculos que antecipavam em sua pompa o destino feliz 

imaginado para o morto. Reis (idem) ainda explica que esta produção fúnebre interessava, 

sobretudo aos vivos, que por meio dela expressavam suas inquietações e procuravam dissipar suas 

angústias. Pois, por mais esperada que seja, toda morte tem algo de caótico para aquele que fica. 

Com o fim da festa, a ordem é retomada, ajudando os vivos a continuarem suas vidas. 

Com o desenvolvimento das ciências médicas iniciou-se uma preocupação constante com o 

destino dos mortos. Na França uma nova atitude com os mortos se delineava com o iluminismo e 

as pessoas passavam a falar somente da morte dos outros e não da própria, iniciando assim um 

tabu.  Tal movimento é o que Ariès (1977) chamou de morte individualista, já que pouco a pouco 

os mortos passaram a ser velados somente pelo circulo intimo da família. Com o passar do tempo 

e o desenvolvimento da doutrina dos miasmas - a qual acreditava que materiais orgânicos em 

decomposição sob a influência dos elementos atmosféricos formavam vapores, ou miasmas, que 

poderiam ser danosos à saúde humana - os mortos passaram a ser enterrados fora da cidade, 

desenvolvendo-se uma atitude hostil dos vivos com os mortos. Mais tarde este movimento 

higienista se espalhou pela Europa, e com o tempo, chegou nas colônias, incluindo o Brasil 

(Rodrigues, 1997; Reis 2009).  

Com o capitalismo, o corpo humano passou a ser um instrumento de produção. Adoecer 

significa deixar de produzir e, portanto traz a vergonha da incapacidade.  A morte passou a não 

mais ser vista como um fenômeno natural, e sim, como o momento máximo do fracasso humano. 

Em 1957, com o anuncio do Papa Pio XII, de que caberia somente à equipe médica a decisão 

e o atestado sobre a hora da morte, e não a padres e teólogos, fez com que a morte fosse transferida 

do âmbito social e familiar para os hospitais, que fazendo seu papel de conveniência, deveriam se 

mostrar como ambientes limpos e higienitizados. O triunfo da medicina está em justamente manter 

a doença e a morte no silêncio. Após esta decisão da Igreja Católica, houve uma dessacralização 

da morte, que pôde ser notada através do fim dos rituais fúnebres dentro das igrejas e conseqüente 

abertura para a entrada de capital privado na realização destes, que transformaram a morte em um 

negócio rentável, como por exemplo, através das casas funerárias. 

A morte clinica, como campo das ciências médicas, é definida como um estado no qual todos 

os sinais de vida estão suspensos. Kovács (2008) aponta que, entre os critérios atuais que definem 

a ocorrência da morte, estão os seguintes:  
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1.  Não receptividade e não reação total a estímulos externos, mesmo que doloroso. 

2. Ausência de movimentos respiratórios, falta de movimento muscular espontâneo ou de 

respiração ao se desligar o aparelho respiratório por um longo período.  

3.  Ausência de reflexos, ou coma irreversível com a abolição da atividade do Sistema 

Nervoso Central.  

4. Encefalograma plano, comprovando destruição cerebral plena e irreversível.  

 

Quanto a sua função, a morte é definida como a interrupção completa e definitiva de todas 

as funções vitais do organismo, com o desaparecimento da coerência funcional e a destruição 

definitiva dos tecidos celulares e unidades tissulares (Torres, 2002). 

Smith (2009) aponta que atualmente o medo da morte está sendo substituído pelo medo de 

morrer. Esta mudança seria fruto dos avanços médicos e tecnológicos que levam a uma maior 

negação da morte e o fortalecimento do tabu que a envolve. Os pacientes apresentam maior medo 

da rotina hospitalar, dos procedimentos médicos, da dor e de um possível abandono tanto pela 

família, como pelos profissionais. 

Para evitar situações traumáticas para pacientes e familiares, e com o objetivo de recuperar 

a dignidade daqueles que enfrentam o processo da morte, o Ministério da Saúde editou na Portaria 

n.675/GM de 30 de março de 2006 a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que reafirma que 

é direito do usuário o consentimento ou a recusa, de forma livre, voluntária e esclarecida a qualquer 

procedimento diagnóstico, preventivo ou terapêutico, salvo se isto acarretar perigo à saúde publica 

(Ribeiro, 2006). Tal conduta foi reforçada através do Código de Ética Médica - Resolução CFM 

Nº 1.931, de 17 de setembro de 2009 - que entrou em vigor no dia 13 de abril de 2010, e que veda 

ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua 

pessoa ou seu bem estar, e caso preciso, exercer sua autoridade para limitar o serviço médico (artigo 

24), e que nos casos de doença terminal ou incurável o médico deve garantir todos os cuidados 

paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis levando sempre 

em consideração a vontade expressa do paciente ou de seu representante legal (artigo 41 – 

parágrafo único) (CFM, 2010). 

 

Morte e cognição 

É de conhecimento universal, que a cada dia que passa, as crianças são cada vez mais 

expostas a temas que envolvem a morte e a violência. Seja através de desenhos – onde o gatinho 

tem como objetivo principal matar e comer o passarinho, ou em telejornais – onde crimes e 

assassinatos ganham cada vez mais destaque, as crianças constroem um entendimento a respeito 
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da morte que varia de acordo com seu nível cognitivo, emocional e vivencial. Afinal, toda criança 

já perdeu um bichinho de estimação, já pisou em uma formiga, ou até mesmo, perdeu um ente 

querido. Como diz Cassorla (2002), a morte se apresenta ainda quando não levamos em conta que 

ela existe. 

Torres (2002) aponta que, a compreensão da morte pela criança não se faz isoladamente de 

outros desenvolvimentos que ocorrem na vida cognitiva geral. Assim, a morte se solidifica e se 

amplia de acordo com a idade e com o nível de desenvolvimento global.  Em uma compilação de 

30 estudos, feita pela autora, que envolvem a problemática da aquisição do conceito de morte, é 

possível traçar uma linha de evolução cognitiva deste conceito, de acordo com a idade das crianças: 

  

 Crianças de até 5 anos: Tendem a não apresentar uma noção de morte como definitiva, 

e que é normalmente  associada ao sono ou à separação. Elas relatam que pessoas mortas não 

respiram, mas tem duvidas se elas podem ou não sentir estímulos e emoções.  Na classificação de 

Piaget (1961), crianças nesta idade estão no nível pré operacional, de forma que não apresentam 

as diferenças entre seres inanimados e animados. Elas não negam a morte, mas acham difícil 

separá-la da vida. O autor ainda associa a esta idade o pensamento mágico com raciocínio 

fantasioso e egocêntrico, de forma, que elas dão vida a objetos inanimados de acordo com suas 

vontades. Para Bolduc (1972, apud Torres, 2002), estas crianças se encaixam no nível descritivo, 

de forma que relatam o que observam diretamente ou o que os relatam em suas conversas sobre a 

morte e o morto.     

 Crianças entre 5 e 9 anos: Nesta idade elas já classificam a morte como irreversível, 

porém, não acreditam que esta seja universal. Elas normalmente tendem a personificar a morte 

como alguém que vem buscar as pessoas e tirá-las do convívio da família e amigos. Na 

classificação de Piaget (1961), elas estão no período das operações concretas, e acreditam que há 

uma diferenciação entre seres animados e inanimados, embora não reconheçam uma causalidade 

para a morte.  Bolduc (1972, apud TORRES, 2002) acredita que nesta idade as crianças passam 

pelo nível causal, de forma em que são procuradas explicações para a cessação das funções vitais 

que determinam o estado de não vida.  

 Crianças entre 9 e 12 anos: Apresentam conhecimentos mais maduros sobre a morte, 

que, em grande maioria, levam em consideração a cessação das atividades que ocorrem no interior 

do corpo. Algumas delas citam a decomposição do corpo após a morte, e outras, fazem 

especulações metafísicas, como por exemplo, a existência de alma e vida após a morte. Piaget 

(idem) as classifica como no período das operações formais, pois reconhecem a morte como um 

processo interno e apresentam conhecimento das causas e da morte como natural. Para Bolduc 

(idem) elas estão no período inferencial já que suas respostas ultrapassam o que pode ser 
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observado. Segundo ele, crianças nesta idade levam em consideração as conseqüências da morte 

para os outros que ficam, e já falam em reencarnação.  

Piaget (1961) considera que, a aquisição do conceito de morte é importante para o 

desenvolvimento e amadurecimento do conceito de causalidade. Tudo parece devidamente 

regulado para a criança até que ela se torna consciente do paradoxo vida/morte e, a partir disto, a 

idéia da morte incentiva a curiosidade, pois, se tudo necessita de um motivo, a morte precisa de 

um motivo especial.  O autor afirma que as perguntas que a criança passa a fazer sobre a finalidade 

das plantas, animais ou do corpo humano se referem, de certa forma, ao conceito de morte e a farão 

abandonar a etapa de puro finalismo e adquirir a noção de causalidade estatística. Quando a criança 

progride em seu desenvolvimento, chegando intelectualmente à concepção das leis da natureza e 

da causalidade, ela começa a ponderar sobre a universalidade desta lei. Ao estabelecer a relação 

entre morte e humanidade como uma categoria na qual ela está incluída, atinge o máximo de seu 

desenvolvimento. Assim, a morte se mostra como a origem dos seres humanos, já que a consciência 

da finitude causa a humanidade. 

Torres (2002) relata que, crianças em condições de carência sócio econômica, de 

marginalidade, ou com defasagem cognitiva, apresentam alterações ou distorções na aquisição do 

conceito de morte. Como exemplo, crianças que estejam imersas em uma dimensão sócio 

experiencial de grande violência, são obrigadas a aprenderem conceitos úteis e funcionais para sua 

sobrevivência mais cedo que outras crianças da mesma faixa etária, entre eles, o conceito de morte. 

Para Schopenhauer (apud Giacoia Junior, 2005) “o animal só conhece a morte na morte: o 

homem, com sua consciência, a cada hora se aproxima mais de sua morte, e isso torna a vida por 

vezes árdua até para aquele que ainda não reconheceu no todo da vida mesma esse caráter de 

destruição. Principalmente por causa disto o homem tem filosofias e religiões.” Este privilégio, 

considerado suspeito pelo autor, traz ao homem um sofrimento que se estende além do presente e 

envolve as dimensões do passado e do futuro, o que causaria as maiores perguntas relativas ao 

sentido e motivo de sua existência. 

Embora para muitas pessoas, a morte evoca um mundo aterrador, da confusão e do 

inteligível, que se mostra através da perda de capacidades e da força vital; para outras ela possibilita 

uma determinada quantidade de tempo para viver, o que daria um sentido à existência humana. 

Embora a morte desestruture o homem, ela também o orienta. 

Segundo De Franco (2007) é somente a consciência da morte que liberta o homem. Para a 

autora, “a ilusão do infinito, na qual a modernidade está mergulhada, nos aprisiona a um ideal, 

inatingível, de seres humanos como deuses imortais, onipotentes e sempre belos (pg. 113)”. No 

decorrer, a autora explica que a aceitação da finitude facilita e mobiliza o desapego ao perfeito, 

possibilitando a vida e seu ciclo vital. Como exemplo, ocupando o décimo terceiro arcano nas 
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cartas do Tarô e sendo representada pela alegoria do esqueleto rosado que maneja uma foice com 

a mão esquerda, a carta da Morte significa a suprema libertação. Neste sentido a morte expressa a 

marcha da evolução, as transformações e a desmaterialização necessária na vida (Cirlot, 2005). 

 

A alma e a imortalidade 

De acordo com a psicanálise de Freud, a concepção de morte é algo quase que impossível de 

ser representado no inconsciente, pois além de representar algo abstrato, a morte é um fato 

carregado de um caráter negativo, o que a torna uma idéia com a qual “nenhum correlativo 

inconsciente pode ser encontrado”. (Freud 1923/2006, p.306). Ainda para o autor, este fato ocorre, 

pois o equipamento inconsciente é a morada dos desejos, da presença e da positividade, o que 

difere em completa oposição ao imaginado sobre a morte (Freud 1923/2006). Afirmando esta idéia, 

Freud escreve no texto Reflexão para o tempo de guerra e morte (1915/2006): 

De fato é impossível imaginar a própria morte e, sempre que tentamos fazê-lo, 

podemos perceber que ainda estamos presentes como expectadores. Por isso, a escola 

psicanalítica pode aventurar-se a afirmar que no fundo ninguém crê em sua própria 

morte, ou dizendo a mesma coisa de outra maneira, que no inconsciente cada um de 

nós está convencido de sua própria imortalidade. (Freud,1915/2006, p.299) 

 Sobre este texto de Freud, Labaki (2006) explica que ele recorre à imagem primitiva do 

homem, que sobrevive em nosso inconsciente. Assim, é inferido que este retira da morte seu 

sentido de aniquilamento para proteger-se em seu meio e assim sobreviver à idéia de seu fim. Com 

o passar do tempo, este homem primevo se resigna em relação à morte dos outros iguais a si que 

partiram, e que agora correspondem a não mais que objetos incorporados ao ego.  

Se pelo lado da identificação com o objeto perdido o homem primitivo aprende que a 

morte é inevitável, o fato daquele (que morreu) permanecer subsistindo no 

psiquismo,(...) o desaparecimento da matéria proporciona um aprendizado peculiar 

sobre a morte, sobretudo, no ponto em que fica destituída de seu sentido de 

aniquilamento (Labaki, 2006. p.58) 

Esta nova percepção do homem dá subsídios para a construção de uma concepção de algo 

que é derivado da matéria ou, pelo menos, que a acompanha até o momento da morte, mas que ao 

contrario dela não tem fim, sendo imortal.  Esta parte imortal do homem resignada de alma acaba 

por responder às necessidades inconscientes, já que desta forma seus desejos não são limitados 

pelo tempo e não há a negatividade do fim da existência, já que, a vida agora é eterna. 

Assim, para um maior entendimento e exploração sobre a problemática inicial desta pesquisa 

– estudar a simbolização do conceito de morte – se torna necessário também compreender a questão 
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que envolve as idéias de alma, vida após a morte e imortalidade; já que todas estas fazem parte do 

campo da simbologia dos fenômenos que estão diretamente ligados à morte. 

Estas crenças, a partir de vias próprias, ajudam o homem a buscar aquilo que De Franco 

(1997), citada anteriormente, julga como uma decorrência da aceitação da morte. Ou seja, o homem 

se mobilizaria a viver sua vida terrena de acordo com o ciclo natural, a partir de um movimento de 

desapego ao perfeito e ao terreno. 

O conceito de uma parte do homem que seja imortal é a chave de quase todas as religiões 

conhecidas. Através da necessidade da salvação da alma ou da garantia de viver no paraíso, as 

religiões elaboram condutas que os seus fieis devem cumprir em vida. 

Nas principais religiões, a morte se apresenta como uma fronteira intransponível, pela qual 

somente as almas podem atravessar para uma região dita inacessível aos vivos. Como um abismo, 

metáfora vastamente utilizada para morte, esta nova terra evoca o inteligível e o desconhecido e a 

alma se apresenta como a personagem principal dessa travessia; a experiência do pós morte e o 

papel da alma perante esta varia dependendo da filosofia religiosa aplicada. 

A concepção católica afirma que a alma carrega todos os pecados e todas as virtudes da 

pessoa que morreu para o Juízo Final. De acordo com a Bíblia, livro sagrado Católico, uma pessoa 

após sua morte não estaria apta a influenciar em seu julgamento. A salvação no Paraíso ou o 

sofrimento eterno no Inferno dependerá da situação da alma no momento da morte do corpo, que 

é sua moradia. Neste momento, os pecados e as virtudes serão estudados para que seja tomada uma 

decisão sobre o seu destino; caso a alma carregue uma boa quantidade de obras caridosas e fé é 

decidida pela Salvação da mesma, enquanto que, caso haja uma grande quantidade de pecados 

sagrados e/ou criminais, a alma é destinada ao Inferno. 

Nesta geografia Paraíso – Inferno foi acrescentado um terceiro lugar por volta dos séculos 

XII – XIII, como indica Rodrigues (1997). O Purgatório seria o lugar de intersecção entre ambos. 

Neste, as almas não teriam uma vida de prazeres como no Paraíso, nem de extremo sofrimento 

como no Inferno.  Nascido no imaginário cristão medieval o Purgatório é o lugar para onde as 

almas iriam com a esperança da possibilidade de remissão dos pecados após a morte. Tais pecados 

se enquadrariam em uma classificação, criada e oficializada pela Igreja Católica no Concilio de 

Trento (1545 –1563) e, portanto não presentes na Bíblia, que consistiam em crimes leves e em 

alguns casos no perdão de pecados mais graves de acordo com as situações da morte do pecador. 

A autora ainda explica que a oficialização do Purgatório pela Igreja, estaria relacionada a uma 

pedagogia do medo, que quando adotada aumentou a dureza das penas purgatórias como forma de 

prolongar o poder sobre os fiéis para além da morte.  

Para as religiões africanas, como as que derivam da simbologia e da cultura Banto, presente 

na Angola, a morte é associada a uma viagem pelo oceano. Se a pessoa atravessar a Kalunga, que 
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é simbolicamente representada por uma superfície reflexiva, ela irá atravessar da vida para a morte. 

Nesta passagem o outro lado pode ser visto e esperado com satisfação, já que nele o morto 

reencontraria com seus ancestrais.  (Rodrigues, 1997). 

Assim como para a cultura Banto, Torres (2002) relata que há um paralelo constante entre a 

simbologia da água e o conceito de morte.  A água simboliza o útero que recebe e contém.  Além 

disso, expressa a idéia de renascimento, pois a água está diretamente ligada ao símbolo do batismo, 

purificação e de um novo renascimento. 

Na análise de sonhos feita por Marie Louise Von Fraz (1990), é possível constatar que nos 

sonhos de pessoas próximas da morte – incluindo os da própria autora – é notada uma atitude de 

distanciamento ou indiferença em relação ao corpo.  Além disso, ela relata que com freqüência o 

símbolo do fogo é recorrente em tais sonhos. Para Von Franz e seu mestre Jung, grandes 

pesquisadores sobre a alquimia, o fogo é descrito como um transmutador da morte, o que tem a 

capacidade de provocar uma ressurreição, aludindo a um processo de desencarnação e liberação 

do corpo na morte. 

No aspecto psicológico, a imortalidade lida diretamente com o narcisismo humano, que luta 

de todas as formas contra suas próprias fraquezas. Quando se busca a imortalidade, busca-se ter os 

prazeres, o poder, a beleza e a saúde do ápice da vida. Afinal, não há sentido de viver eternamente 

e não ter meios para usufruir todos os momentos. Quando a morte é simbolizada através da imagem 

de uma velha sem dentes, com cabelos brancos e rugas, ela indica a condição de fraqueza e 

incapacidade daquele que morreu ou de quem está diante da morte; condição que para o narcisismo 

humano deve ser evitada a todo custo. 
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CONCLUSÃO 

 

Concluindo, apesar de todos os avanços médicos e tecnológicos, o homem continua com a 

certeza que um dia irá morrer. Para muitas pessoas, o caminho para o encontro da morte tem sido 

abrandado pela adoção de mitologias seculares, seja vivendo através de seus descendentes, ou 

através de ações. Para outras, a adesão a uma filosofia religiosa é suficiente para responder às suas 

questões sobre a morte e para dar-lhes uma estrutura a partir da qual operar. Assim, a morte coloca 

em pauta o sentido da existência. De modo lento ou abrupto, com violência ou suavidade, ela 

propõe ao homem, num instante, o desafio de pensar a sua própria condição, já que, guia a 

contingência do ser e do pensar. 
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