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“Mas o progresso da morte é um grande acontecimento

civilizacional e o problema de conviver com a morte vai
inscrever-se cada vez mais profundamente no nosso viver. E
isso vai levar-nos a um modo de viver de dimensão
simultaneamente pessoal e social. Mais uma vez, o caminho da
morte de levar-nos mais fundo na vida, como o caminho da vida
nos deve levar mais fundo na morte.”
(Morin, 1970, p.11)
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Do outro Lado da Mor ┼ Te, entre o Medo e a Esperança: Narrativas Biográficas de Pessoas em
Fim de Vida
RESUMO
A morte é o ator principal deste estudo sociológico, onde o medo e a esperança são companheiros
insubstituíveis da “foice vestida de negro”. Todas as civilizações, sem exceção, foram confrontadas com a
questão da morte, mas as respostas que lhe trouxeram variam de sociedade para sociedade. Assim, as
primeiras civilizações, tais como as egípcias, gregas e romanas tiveram uma conceção radicalmente diferente
da morte, do medo e da esperança da das sociedades submetidas ao judaísmo ou ainda ao cristianismo, nas
suas vertentes paulinas e agostinianas. As primeiras valorizaram o ritual como forma de suportar o indizível,
enquanto as segundas promoveram uma teoria da salvação. O século das Luzes, a Revolução Industrial, o
comunismo marxista, a sociedade de consumo ou ainda o mundo chamado de pós-moderno representam
outras tantas formas de negociação com a morte: escamotear do medo e secularização da esperança com a
promessa de um aperfeiçoamento da humanidade, no caso da filosofia iluminista, ou ainda, com a invenção
de um paraíso terrestre, no caso das religiões políticas; o esquecimento da morte e o afastamento de Deus,
no sentido pascaliano, por meio do divertimento oferecido pela sociedade de consumo; a valorização do carpe

diem, da afirmação nietzscheana da vida, do presentismo e da aceitação do destino maffesolianos, do
experienciar a morte no dia-a-dia, como formas de homeopatizar e domar esse mal absoluto, que é a morte
definitiva, no quadro das sociedades pós-modernas. É como se os Homens se atarefassem a romper
propositadamente com o inevitável, a usurpar o poder da morte, a esquecer a intranquilidade e a esquivar as
soluções trazidas pelas religiões tradicionais. O nosso trabalho pretende mostrar que nenhuma sociedade fica
isenta do temor que a morte exerce sobre os Homens e que estes necessitam invariavelmente de uma forma
de esperança, e mesmo de salvação, ainda que não o reconheçam. Não é ao deixar de pensar num problema
que ele deixa de existir. Pelo menos é a essa conclusão que nos levou o nosso trabalho empírico. Recorremos
precisamente às narrativas biográficas de pessoas em fim de vida, no Concelho de Felgueiras, para mostrar o
quanto a perspetiva da finitude aterroriza pessoas vítimas de doença oncológica. No quadro do presente
trabalho, confrontamos os problemas reais vivenciados pelos participantes, com os seus medos e as suas
esperanças, tentando dessa forma compreender como a nova realidade da doença, a da morte anunciada,
tinha impacto na sua vida quotidiana, na sua maneira de pensar e de agir, de encarar o futuro e de viver no
presente. Neste sentido, procedeu-se a uma análise qualitativa das narrativas biográficas centrada nas
dimensões pessoal e humana, socio-relacional, religiosa e espiritual, porquanto as mais valorizadas nos
discursos, com o intuito de propor uma interpretação acerca da vivência da morte baseada nas vozes dos
sujeitos. Privilegiamos os percursos e os retratos dos participantes nas suas vidas quotidianas, sendo que cada
um deles se tornou o autor da sua própria história de vida, sendo que estas histórias individuais se inscrevem
nas histórias coletivas e se cruzam com aquilo a que Max Weber chamou de «experiência humana geral».
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The other side of death, between fear and hope: Biographical Narratives of Persons at the End of
Life
ABSTRACT

Death is the main actor of this sociological study, where fear and hope are irreplaceable companions
of "sickle dressed in black." All civilizations, without exception, were confronted with the question of death, but
the answers they found vary from society to society. Thus, the first civilizations, such as the Egyptian, Greek
and Roman had a radically different conception of death, fear and hope of the societies subjected to Judaism
or to Christianity, as in the Pauline and Augustinian aspects. The first civilization valued the ritual as a way to
overcome the unbearable, while the second civilization promoted a theory of salvation. The century of the Lights,
the Industrial Revolution, Marxist communism, the consumer society or still the world called postmodern that
represents so many forms of negotiation with death: conceals the fear and hope of secularization with the
promise of an improvement of humanity, in the case of Enlightenment philosophy, or, with the invention of an
earthly paradise, in the case of political religions; the oblivion of death and separation from God, in Pascal's
sense, through the fun offered by the consumer society; the appreciation of carpe diem, Nietzsche’s affirmation
of life, presenteeism and acceptance of the maffesoli destiny, experiencing death on a daily basis, as forms of
homeopatizar and tame this absolute evil, which is the ultimate death in the context of the postmodern societies.
It is as if men are purposely break the inevitable, to usurp the power of death, to forget the uneasiness and
dodge the solutions brought by traditional religions. Our work aims to show that no society is free from the fear
that death has on men and they invariably require a form of hope, and even salvation, though we do not
recognize it. A problem doesn’t cease to exist even if we stop thinking about it. At least it is this conclusion that
led us to our empirical work. We use precisely the biographical narratives of people’s lifes in the Municipality of
Felgueiras, to show how the perspective of finitude terrorizes victims of oncologic disease. In the present work,
we confront the real problems experienced by the participants, their fears and their hopes, trying in this way to
understand how the new reality of the disease, the announced death, had an impact on their daily lives, in their
way of thinking and acting, to face the future and live in the present. In this sense, we proceeded to a qualitative
analysis of the biographical narrative focused on personal and human dimensions, socio-relational, religious
and spiritual, for the most valued in speeches, in order to propose an interpretation about the experience based
on the voices of death of subjects. We favor the paths and the portraits of the participants in their daily lives,
each one of them became the author of his own life story, and these individual stories are inscribed in the
collective stories and intersect with what Max Weber called 'general human experience. "
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INTRODUÇÃO
“Minha consciência não viverá jamais a experiência de sua

morte, mas viverá a vida inteira com uma figura empírica da
morte, aquela que determinada sociedade formula a partir
do desaparecimento gradual de seus membros. É o homem
social que constrói pirâmides e sepulturas, que imagina ritos
fúnebres, que reflete na morte e a traz em si durante a vida,
ferido incurável do tempo que passa” (Ziegler, 1977, p.
129).

A morte como um contexto ou pretexto do texto que determina os acontecimentos que não
param de se desenrolar na vida de cada um e de uma sociedade cada vez mais assustada com um
fim iminente, sem saber o que fazer ou para onde ir, que se esconde ou socorre do sarcasmo da
foice vestida de negro que perambula pelas ruas vazias do nada, com um nada inútil do saber e da
sabedoria dos homens mortais. A morte será vida ou destino traçado sem retorno, esperança ou
graça. Virá sorridente no seu dia, dia de desespero e amargura para aqueles que não conhecem o
desconhecido. Queriam conhecê-lo, mas o medo que têm dela fá-los estremecer, paralisar. Sem
destino conhecido, não sabem o que fazer. Somos desafiados a mergulhar numa história mortal,
viajando por entre povos, bem como pelos primórdios dos homens sem medo, pelas vivas indagações
sobre os seus destinos pré-históricos revestidos de contemplações físicas e espirituais, tentando
apaziguar os seus próprios destinos, destinos estes traçados por um tempo que não perdoa os seus
mais hábeis viajantes, desde a sua nascença até enfrentarem os seus longos ou curtos destinos de
uma vida desgastada pelo medo do fim. Fim com fim ou sem fim em si mesmo, de uma loucura sem
cura para um desconhecido que atemoriza os mais corajosos heróis épicos.
Muitas vezes não conseguimos compreender que a morte é a situação mais democrática da
natureza humana, em que a classe social, beleza, idade, posições adquiridas não contam. Neste
mundo racional a sua gula pela vida humana é insaciável, tentando, sempre, satisfazer-se. Ela não
para, a sua sede é tão grande que até aqueles que pensam que são imortais são tragados. A sua
marca é horror que aterroriza a todos sem fim. Este evento universal para os seres vivos é real,
mesmo que ignoremos o dia, o mês e o ano. Talvez tenhamos criado uma espécie de escudo invisível

2|

e irreal, achando que só acontece aos outros. Alguns estudiosos desta área têm a sensação de que
no inconsciente humano não há uma representação da morte. Dizem eles que onde habita o desejo,
o indivíduo crê que é imortal, o que leva muitos a procurar a imortalidade. Na realidade, argumentam
que o homem não acredita que um dia irá morrer. Todo o ser humano teme a sua finitude, por isso
cria em si mesmo o seu imaginário e ideias sobre este assunto que nem tampouco quer lembrar. Na
realidade, nós, como seres sociais, temos diferentes formas de pensar sobre este assunto e, por
conseguinte, diferentes formas de lidar com a situação. Alguns sociólogos argumentam que a morte
é vista como uma finalidade, um certo fim do individuo. Não podemos deixar de notar que a morte
do eu modifica solenemente o espaço e o tempo de um determinado grupo social, podendo estenderse a uma comunidade e, inclusive, a uma cidade.
A morte desperta sentimentos familiares e amigáveis, porque ela suga a vida daqueles que
amamos. Um paradoxo do sofrimento, bastante real e imaginável. Alguns inquéritos sociológicos
recentes mostram que a crença noutra vida tem diminuído muito mais do que a crença em Deus,
quando feito fora do âmbito das pessoas moribundas. Mas no caso daqueles que conhecem o seu
destino, mais de oitenta por cento acredita numa vida além da morte. Porém, não deixamos de manter
uma certa distância da velha amiga. Ainda continuamos a temê-la. Ainda hoje, como no passado,
existe uma certa intolerância dos vivos em relação à morte. Na antiguidade, como no presente, este
princípio continua a mover cidades e pessoas. Geralmente, os nossos cemitérios não estão fora das
cidades, mas estão em lugares periféricos e, por norma, são bem vedados. Será que continuamos,
ainda que de uma forma mais inteligente, a usar os mesmos métodos da antiguidade? Será que
conseguimos mesmo pensar na morte ou em morrer? Não. Pensar na nossa própria morte, à margem
do colapso dos mecanismos biológicos do corpo que possuímos e somos, coincide com a dissolução
do eu, enquanto consciência humana. No momento da morte não podemos, portanto, exercer
qualquer soberania. Pelo contrário, somos submetidos, dando lugar ou não a uma passividade
completa e absoluta - a passividade da não-existência, que destrona e aniquila até o nosso ego e
consciência.
Apesar disto, será possível imaginar a morte e o morrer de outrem ou dos outros? Será
ainda possível imaginar conscientemente o processo do apagar da consciência humana? A resposta
tem de ser necessariamente negativa - o ego não pode pensar, nem imaginar a sua ausência
irrecuperável. Falta-lhe o substrato de uma tal experiência que seria, na verdade, a mais pura e radical
das não-experiências ou não-inexistências. A morte não deixa de revelar ao ego a sua real natureza e,
portanto, o poder da carga ilusória de todo o ponto de vista objetivador. A morte não só derruba o
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sujeito do trono do seu pensamento absoluto como o subjuga da forma mais humilhante, a única
completamente desconhecida para o ego e o seu desaparecimento. Pensar na morte, para o sujeito
individual é, portanto, impossível. O sujeito que se entrega a tal tarefa terá obrigatoriamente de
renunciar à própria condição de sujeito. A morte só poderá, então, constituir uma questão para o
indivíduo, situando o próprio indivíduo no caminho da morte e, portanto, da completa anulação do
ser. O individuo situado é o nós dependente e limitado, velho bastante para morrer à nascença e, no
entanto, suficientemente dotado de confiança na existência para colocar a morte e a angústia entre
parêntesis. Na realidade, não deixamos de crer na nossa existência, mas não podemos viver iludidos
como se um fim já não nos estivesse marcado. A morte não deixa de ser uma questão de gestão da
existência do ser dentro de limites plausíveis, timidamente confirmados pela nossa confiança na
existência, mas sempre sujeitos à falência total e repentina. A morte constitui o horizonte da ação e
do pensamento do indivíduo. Não pensar nela é deixar de pensar.
“As ciências do homem negligenciam sempre a morte. Contentam-se em reconhecer o
homem pelo utensílio (Homo faber), pelo cérebro (Homo sapiens) e pela linguagem (Homo loquax).
Contudo, a espécie humana é a única para a qual a morte está presente durante a vida, a única que
faz acompanhar a morte de ritos fúnebres, a única que crê na sobrevivência ou no renascimento dos
mortos” (Morin,1970, p.13).
Se realmente o tema da morte contém apenas instrumentos bióticos, científicos é porque
parte da sociedade científica está em negação. Porém, para a sociedade em geral, a morte é um
desenvolvimento de combinações de crenças e ideologias (Morin, 1970). “La Rochefoucauld dizia
que para o sol e para a morte não se podia olhar de frente. Desde então, os astrónomos, com os
ardis infinitos da sua ciência – de todas as ciências -, já pesaram o sol, já lhe calcularam a idade, já
lhe anunciaram o fim” (Morin, 1970, p.19). Mas parece que a ciência se intimidou em relação à
morte. Uma verdadeira apatia do ser humano. “O comentário de Metchnikoff: A nossa inteligência,
que se tornou tão ousada e tão ativa, mal se tem dedicado à morte” (Morin, 1970, p.19). O mesmo
homem que não consegue olhá-la de frente é o mesmo que tenta esconder-se dela. Mas, ao mesmo
tempo, com o fascínio de tentar enfrentá-la, o homem lida com um misto de pensamentos e
sentimentos. “O homem, que negligenciou demais a morte, também desejou demais olhá-la de frente,
em vez de tentar enredá-la com a sua astúcia. Ainda inocente, não soube que aquela morte à qual
dirigiu tantos clamores e preces não era senão a sua própria imagem, o seu próprio mito e que
julgando olhá-la, olhava para si próprio” (Morin, 1970, p.19). O que se consegue observar é que o
problema tem sido a atitude do ser humano em relação a este assunto. O mesmo parece tornar-se
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abstrato, não conseguindo o homem torná-lo real nem, tampouco, descobrir os seus segredos. Neste
caso, então, é mais necessário investigar o próprio homem do que investigar a morte. Parece que é
no homem social que reside parte da descoberta. “Portanto, é necessário inverter a ótica, inverter as
evidências, procurar a chave onde se julgava estar a fechadura, bater às portas do homem antes de
bater às portas da morte. É necessário revelar as paixões profundas do homem para com a morte,
considerar o mito na sua humanidade e considerar o próprio homem como guardião inconsciente do
segredo. Então, e só então, poderemos interpelar a morte desnudada, lavada, desmaquilhada,
desumanizada e dissecá-la na sua pura realidade biológica” (Morin, 1970, p.19).
O Pano de Fundo
Ao pensar na problemática da vivência da morte e após uma detalhada pesquisa bibliográfica
sobre o tema, entendeu-se que constituiria um grande desafio explorar um campo que começa a ser
emergente em Portugal. Neste sentido, formulou-se a seguinte questão orientadora da investigação:
“Qual o processo vivencial da morte nas pessoas em fim de vida que residem no concelho de

Felgueiras?”. Partindo da questão formulada, definiram-se os seguintes objetivos de investigação:
a) Analisar o papel do medo e da esperança no processo vivencial da morte nos sujeitos que
experienciam a morte e o morrer no concelho de Felgueiras no norte de Portugal;
b) Explorar qual o impacto da vivência da morte na vida quotidiana dos sujeitos no concelho
de Felgueiras no norte de Portugal;
c) Relacionar a forma como os sujeitos gerem o processo de morte e de morrer no concelho
de Felgueiras, no norte de Portugal, comparando as suas expressões em relação às diversas
sociedades.
Neste trabalho recorreu-se a uma abordagem qualitativa com recurso a métodos biográficos,
nomeadamente às narrativas biográficas. Estes métodos, além de possuírem ferramentas poderosas
na resolução das questões de investigação, permitem compreender, explorar, descrever e interpretar
acontecimentos e contextos complexos, nos quais existe um envolvimento de fatores diversos,
possibilitando trabalhar a partir de problemáticas do domínio da intersubjetividade. Assim,
considerando que a narrativa na primeira pessoa é uma forma de assumir uma consciência de ser
social e experiencial, justifica-se a opção por este método, pela simples razão de se tratar de um
estudo onde o indivíduo é o alvo chave desta investigação, porquanto produto e protagonista de um
conhecimento que decorre da experiência prática intercultural integral (Valastro, 2012).
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Segundo Ferrarotti, “A pessoa nunca é um indivíduo. Seria melhor chamar-lhe um universo
singular. Ele é "completo" e, ao mesmo tempo, universalizado pela sua época: ele recomeça e
reproduz nele, como singularidade. É universal por meio da universalidade singular da história
humana, singular por meio do universalizar singularidade dos seus projetos, ele pede para ser
estudado simultaneamente nos dois sentidos” (Ferrarotti, 2002, p.35). Sendo o indivíduo um
potencial multifacetado, mas singular, o método biográfico será aquele que se apraz mais rico para
explorar com profundidade um tema tão pessoal, íntimo, sensível e, até, doloroso. Consequentemente
e de forma específica, na parte empírica deste trabalho, procedeu-se à análise de narrativas
biográficas, com enfoque na experiência vivencial da morte. Este método permitiu uma recolha de
dados de caráter biográfico das pessoas, incluindo episódios específicos, etapas da vida e suas
vivências. No sentido de facilitar este processo foi criado um guião orientador da narrativa biográfica.
A população alvo de investigação consistiu em pessoas do concelho de Felgueiras, no norte
de Portugal, que se encontravam em situação de fim de vida, em termos do seu estado de saúde.
Concretamente neste estudo, contemplou-se uma amostra de seis pessoas adultas, não
institucionalizadas, diagnosticadas com uma doença terminal e que vivenciavam um processo de
morte. Neste âmbito, pretendeu-se partir dos diversos fragmentos de vida dos sujeitos (Simmel,
1999), para alcançar uma compreensão lata e simultaneamente profunda, do processo vivencial da
morte dessas pessoas. Os dados relativos às diferentes narrativas de histórias de vida foram
recolhidos através de encontros biográficos entre o investigador e os sujeitos. Tratando-se de um tema
sensível e considerado “tabu” em sociedades que evitam abordar a questão da finitude da vida, foi
dada uma particular atenção àquilo a que Jean Ziegler chama “acontecimento infra-conceitual”
(Ziegler, 1977, p.125), ou seja, aos não-ditos e aos elementos de expressão não-verbal, neste caso
aos gestos e emoções.
Neste estudo, respeitaram-se os princípios éticos do anonimato e da confidencialidade dos
dados, assegurando-se a voluntariedade dos sujeitos em participarem no estudo e a possibilidade
destes o abandonarem em qualquer momento. Simultaneamente, foi solicitado o consentimento da
gravação do discurso narrativo, para não constranger a naturalidade e a fluência do pensamento. O
recurso ao método biográfico em pessoas em fim de vida permitiu contextualizar o seu
posicionamento perante a morte, o medo e a esperança. Ao mesmo tempo, esse método possibilitou
compreender o tipo de sociedade a que se referem estes discursos: o apaziguamento do medo da
morte por meio do ritual e a ausência de uma esperança soteriológica; a superação do medo pela
esperança proposta pelo cristianismo e pela modernidade secularizada; a superação do medo e da
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esperança na era pós-moderna, em virtude do imediatismo e da aceitação trágica do destino que a
caracterizam. Para se definirem essas épocas, utilizar-se-á o método ideal típico de Max Weber.
Recorda-se que o tipo ideal é a resposta que Weber trouxe à questão do respeito e da conceitualização
das manifestações singulares. À semelhança da “ética protestante”, do “espírito do capitalismo”, o
monoteísmo cristão, o cristianismo medieval, o agostinianismo, a modernidade e a pós-modernidade
não constituem movimentos, tendências ou épocas claramente definidos, mas são antes construções
subjetivas de todo o investigador, por meio das quais é elaborado um quadro imaginário no qual são
escolhidas determinadas características que este julga pertinentes para a sua demonstração (Weber,
1965).
O tipo ideal designa, assim, uma representação ideal, mas num sentido exclusivamente
heurístico, de uma totalidade histórica particular, obtida por meio de uma espécie de racionalização
utópica que privilegia a acentuação unilateral de certas características de um dado fenómeno dentro
de um quadro homogéneo e não contraditório, com o fim de lhe conferir um significado coerente em
adequação com os objetivos pretendidos. Diz Weber acerca do tipo ideal: “Este quadro de
pensamento reúne determinadas relações e acontecimentos da vida histórica num cosmos nãocontraditório de relações pensadas. Pelo seu conteúdo, esta construção tem o caráter de uma utopia
que obtemos em acentuar pelo pensamento determinados elementos da realidade. (…) Em parte
nenhuma encontraremos empiricamente um tal quadro na sua pureza conceitual: é uma utopia”
(Weber, 1965, p.190).
Consequentemente, para dar voz aos objetivos propostos e melhor compreensão do leitor,
optou-se por estruturar o presente trabalho em oito capítulos centrais: i) A morte na sociedade e os
seus medos; ii) O medo versus esperança; iii) O medo versus esperança secularizada; iv) A superação
do medo e da esperança na pós-modernidade; v) A vivência da morte na sociedade portuguesa; e, vi)
Referenciais teórico-metodológicos; vii) Das vozes dos atores à reflexão argumentativa; e, viii)
Conclusão integrativa. Estes tópicos ganharão uma proeminência e apresentar-se-ão com grande
interesse para os que gostam de percorrer as histórias do homem social no decorrer dos séculos.
Também é de salientar a importância de algumas sociedades, dos seus ritos, crenças e tradições. A
morte será a protagonista, a verdadeira atriz coadjuvante, rodeada de atores secundários como o
medo e a esperança. Estes são os protagonistas desta saga, cheia de tradições, contradições e efeitos
especiais. Cada um destes oito capítulos comporta subtítulos moldados de acordo com os assuntos
propostos.
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CAPÍTULO I
A MORTE NA SOCIEDADE E OS SEUS MEDOS

“Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a
morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram”
(N.V.I, 2003, p.1928)

1.1. As Primeiras Civilizações
Desde os primórdios da humanidade, quando os homens formaram as suas civilizações, a
morte sempre foi considerada um aspeto que fascinava e, ao mesmo tempo, aterrorizava os povos.
A morte e os supostos eventos que a sucedem são, historicamente, fonte de inspiração para doutrinas
filosóficas, religiosas, estudos científicos e todo o tipo de fascínio que abrange este assunto tão
delicado, mas inerente a todo ser, bem como uma inesgotável fonte de temores, angústias e
ansiedades para os seres humanos dentro das sociedades primitivas e modernas.
Na pré-história, os mortos eram considerados forças sobrenaturais do mesmo género, os
cadáveres e ossos eram tratados com respeito, colocados em lugares escavados artificialmente,
envoltos e cobertos em material duro, geralmente acompanhados por artefactos fúnebres. Foram
encontradas joias, adornos junto dos restos mortais e sobre eles, talvez os usados em vida. Mas
também é de salientar os instrumentos que utilizavam no dia-a-dia para trabalhar, obras de arte e até
alimentos. Era muito comum encontrar argilas coloridas com ferro oligisto, chamada almagre que era
derramado na zona ocupada pelo morto e nos artefactos que trazia. Segundo algumas crenças, em
especial dos primitivos australianos, o almagre era uma espécie de sangue por causa da sua cor,
simbolizando um princípio de vida e força. Talvez este ritual tivesse a finalidade de fortalecer o morto
durante a sua viagem para o além, na sua nova morada (Guirand, 2006). Segundo Guirand,“admite
[o primitivo] a crença de que, depois da morte, o defunto conserva uma espécie de existência. Esta
vida póstuma parece ter sido concebida segundo o modelo da vida terrena, submetida às mesmas
necessidades, que deviam ser providas pelos mesmos processos” (Guirand, 2006, p.26), explicando
assim os artefactos deixados junto aos mortos. Para os primitivos, de um modo geral, a morte, tal
como as doenças eram uma espécie de resultado mágico, em que os que partiam tinham inveja
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daqueles que ficavam por serem eles privados de uma vida terrena. Neste caso os mortos exerceriam
uma espécie de vingança sobre aqueles que tinham encurtado as suas vidas terrenas. Pensam os
historiadores que na realidade todos os artefactos encontrados tinham a finalidade de não ser a
sepultura, mas apenas um lugar de descanso, no entanto, de prisão para os mortos. Assim os viventes
livrar-se-iam das suas vinganças. Entre os povos primitivos e paleolíticos encontrou-se em vários
lugares um mesmo tipo de ritual fúnebre em que o morto era envolvido em panos, acreditavam eles
que era para impedir que o morto viesse atormentar os vivos (Guirand, 2006).
Tirando o receio da morte de alguns povos como um assunto dominante nas suas
sociedades, havia também crenças em que alguns podiam ser prestáveis e benéficos quando fossem
cumpridos para com eles os rituais certos. Por sua vez, Mircea Eliade fala-nos sobre um ritual antigo
usado em muitos povos da antiguidade. Trata-se do uso da água nos rituais de morte. A sua finalidade
era “saciar a sede do morto, uma função cosmogónica mágica e terapêutica. Dissolvem, solidarizamno com as sementes, as águas matam o morto, abolindo definitivamente a sua condição humana,
que o inferno lhe deixa a um nível reduzido larvar, conservando deste modo intacta a possibilidade
de sofrimento” (Eliade, 2004, p.254).
Neste rito as diversas formas da morte levam a que o defunto não morra definitivamente,
mas adquira um modo simples de existência. Na realidade, é uma regressão e não uma extinção
final. “Na espectativa do retorno ao circuito cósmico a transmigração ou de liberdade definitiva, a
alma do morto sofre este sofrimento que se exprime habitualmente pela sede. Numa tabuinha órfica
(Eleutherne) acha-se a seguinte inscrição: ‘Ardo e consumo-me com sede’”(Eliade, 2004, p.255). Por
ocasião da cerimónia da Hidrofórias, dava-se água aos mortos, derramando-a em fendas ou aberturas
no chão (chasmata), e pelas Antestérias, nas vésperas das chuvas da primavera. Este ritual fazia crer
que os mortos tinham sede, propagando-se principalmente nas regiões onde havia muito calor e seca.
Mesmo naquele tempo eram usadas libações para atenuar o sofrimento da morte (Eliade, 2004).
Eliade, assim como Morin, acreditavam de facto que “a espécie humana é a única para a
qual a morte está presente durante a vida, a única que faz acompanhar a morte de ritos fúnebres, a
única que crê na sobrevivência ou no renascimento dos mortos” (Eliade, 2004, p.255). De facto,
estas manifestações civilizacionais eram bem patentes e seriamente conservadas pelos nossos
ancestrais. Uma mistura de medo, ansiedade a respeito do desconhecido levava a que as primeiras
civilizações estivessem completamente imersas nos seus conhecimentos naturais. Morin usa um
termo muito interessante para descrever este momento da humanidade: “Terra-de-ninguém”, onde
existe uma certa passagem do estado natural para um estado de homem. O “Homo faber” que,
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segundo ele, é o utensílio. Mas ele vai mais além deste pensamento em relação às antigas civilizações.
Para ele, existe “um outro passaporte sentimental, que não é objeto de qualquer metodologia, de
qualquer classificação, de qualquer explicação, um passaporte sem visto, mas que encerra
comovedora revelação: a sepultura, isto é, a preocupação pelos mortos, isto é, a preocupação pela
morte” (Morin, 1970, p.23).
Entre os entremeados das civilizações antigas e as suas formas de vivenciar a morte
encontramos uma complexidade de fenómenos religiosos. Por isso, é necessário estabelecermos
algumas diretrizes para que possamos observar as demais civilizações que virão depois desta dita
primitiva. O sagrado difere totalmente do profano. O sagrado, uma forma de vivenciar a morte no
decorrer dos tempos não deixa de ser comum a todas as formas de cultos e adorações dos povos,
inclusive o nosso. Por outro lado, o profano é a transformação do objeto cósmico em paradoxos por
intermédio da hierofania. Esta, hierofania, nada mais é do que a transformação do sagrado em
profano.
Estes pontos-chave do culto à morte ou vivência do mesmo são um conjunto de sistemas
que não se esgotam, desde a hierofania, que já falamos, ao maná que indica algo diferente do natural.
Uma espécie de apelo ao sentido predestinado desse algo. Para Eliade, “uma das principais
diferenças que separa o homem das culturas arcaicas do homem moderno reside precisamente na
incapacidade em que este último se encontra de viver a vida orgânica (em primeiro lugar a sexualidade
e a nutrição) como um sacramento. A psicanálise e o materialismo histórico julgam encontrar a
confirmação mais segura das suas teses na importância do papel que gozam a sexualidade e a
nutrição entre os povos que se encontram na fase ‘etnográfica’.
No entanto, a psicanálise e o materialismo histórico desprezam o valor, diríamos até, a
função completamente diferente em relação ao sentido moderno que têm o erotismo e a nutrição
entre estes povos. Para o moderno não passam de atos fisiológicos, ao passo que para o homem das
culturas arcaicas são sacramentos, cerimónias por cujo intermédio se comunica com a força que
representa a própria vida” (Eliade, 2004, p.61). Através deste pensamento podemos notar a grande
lacuna que separa a forma como as civilizações antigas se diferenciam das nossas nas suas formas
de cultuar a vida e a morte. É tão real esta lacuna que ao considerar as audácias de Freud em relação
ao instinto de morte: “Se se considerar a vida dos homens através dos tempos, fica-se estupefacto
com a sua tendência para a destruição. Tal tendência pode-se manifestar para com os outros (guerras,
sadismo, agressividade) ou para consigo mesmo (autodestruição, masoquismo, auto-humilhação e
rebaixamento de si mesmo” (Daco, 1970, p.66). Para ele, seria uma espécie de tendência para a
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repetição, neste caso, voltar ao mesmo. Este tipo de vivência seria inerente à vida orgânica. Porém,
em relação à morte, a pergunta continua a subsistir para o homem moderno (Daco, 1970).
“O que conta, afinal, é o que o ser humano adquire uma moral pessoal elevada, o respeito
por si próprio e pelos outros, apoiando-se numa personalidade harmonizada e unificada” (Daco,
1970, p.67). Estas grandes lacunas continuam a separar as civilizações no decorrer dos tempos, em
que a ciência e a cultura começam a dar outros valores à forma de vivenciarmos a perda, o morrer.
1.2. A Civilização Egípcia
Como já começamos a observar, a forma como as sociedades antigas vivenciavam a morte
está entrelaçada numa verdadeira harmonia entre crenças, ritos, cultos, adorações e todo o tipo de
busca espiritual. O homem não consegue por si próprio desvincular-se destas realidades que
continuam com o homem social. Segundo Morin, “nas fronteiras da terra de ninguém-antropológica,
o dado primeiro, fundamental e universal da morte humana é a sepultura” (Morin, 1970, p.24).
Porém, na sociedade egípcia começamos a notar uma mudança na forma de vivenciar a morte,
sempre observando os seus temores e as suas formas de esperança para com aqueles que partiam.
Entre os egípcios, onde havia muitos deuses a ser adorados, começaram a seguir outros tipos de
rituais e formas diferentes de cultuar as suas divindades e a própria morte. São eles os primeiros a
usarem o processo de mumificação dos mortos. Este processo começa a tornar-se essencial antes
do sepultamento. Para os egípcios era de grande importância preservar o corpo.
A sociedade egípcia acreditava no retorno ao corpo de uma entidade análoga a um espírito,
sendo que este processo visionava a receção do espírito depois do seu julgamento, após a morte.
Era, neste caso, um ritual especial para os egípcios. Dentro das suas cidades havia imponentes
templos para celebrarem e vivenciarem as suas vidas após a morte (Guirand, 2006).
Segundo Dobersteim, “Entre as tantas novidades reveladas pelas escavações de
Hierakonpolis, a Tumba vinte e três é vista como uma das maiores evidências do grau de
hierarquização dessa sociedade, em meados de 3800 a.C.. Trata-se da maior tumba desse período.
É o mais antigo monumento funerário egípcio, até agora conhecido, que apresenta traços de uma
superestrutura. Ao lado da câmara funerária subsistiram buracos similares, também alinhados, que
indicam possivelmente uma construção em separado, talvez uma capela de culto” (Dobersteim,
2010, p.15). Não podemos deixar de mencionar as próprias pirâmides que possuíam a finalidade de
guardar os mortos, mas também serviam como lugar de ritos religiosos. “Além desses elementos,
fazia parte do conjunto o templo mortuário. Era ali que se realizava o culto funerário aos mortos
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“enterrados” na pirâmide. Era próximo do templo funerário que ficavam as entradas para as câmaras
subterrâneas, no qual foram encontrados perto de 40 mil vasos e pratos de alabastro, pórfiro,
mármore, quartzo e cristal de rocha. Em alguns desses vasos foram encontrados os nomes dos faraós
da I e da II Dinastia. Foi numa dessas câmaras subterrâneas que foi encontrada a estátua do rei de
tamanho natural, diante da qual eram feitos os rituais para perpetuar a relação do Ka do faraó com
a sua morada terrestre, a pirâmide” (Dobersteim, 2010, p.79).
Sem dúvida, a forma de vivenciar e cultuar a morte por parte dos egípcios era muito efusiva
e participativa. Outro aspeto interessante desta sociedade era que ela era governada por sacerdotes.
Segundo Denis: “Saído de todas as classes da sociedade, mesmo das mais ínfimas, o sacerdote era
o verdadeiro senhor do Egito; os reis, por ele escolhidos e iniciados, só governavam a nação a título
de mandatários” (Denis, 1889, p.21). Também havia grande mistério na vida sacerdotal. “A ciência
dos sacerdotes do Egito ultrapassava em bastantes pontos a ciência atual. Conheciam o Magnetismo,
o Sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que eles
chamavam — Magia. O alvo mais elevado a que um iniciado podia aspirar era a conquista desses
poderes, cujo emblema era a coroa dos magos” (Denis, 1889, p.21). A forma como este povo
vivenciava a vida e a morte não deixa de ser, até hoje, uma incógnita para muitos estudiosos e
aficionados pela forma de lidarem com estes assuntos. De facto, eles acreditavam em duas fases a
dar destino às almas dos homens. “Cativeiro na matéria e ascensão na luz” (Denis, 1889, p.23).
Acreditavam ainda que a viagem que as almas faziam era uma espécie de prova em que as almas
eram filhas do céu e na sua encarnação perdiam a origem celestial. Aprisionadas, assim, pela matéria
e cheias de vida, as almas caíam como uma chuva de brasas por entre as regiões do sofrimento,
amor e morte, até ao ponto de serem aprisionadas pelos corpos humanos. As chamadas almas
inferiores amarradas e presas “à terra por muitos renascimentos” (Denis, 1889, p.23). Mas as almas
superiores ou virtuosas voavam para esferas superiores para terem uma visão do divino. (Denis,
1889). Desta forma, os egípcios vivenciavam a morte. Um grande número de deuses eram adorados.
A sociedade egípcia era politeísta, tal como a dos gregos e romanos, em que os deuses eram adorados
pelo temor do que lhes poderia acontecer.
1.3. A Civilização Grega
Como os povos estudados até aqui, os gregos enquadravam-se no politeísmo e na idolatria.
“Pedras sagradas, culto do pilar, culto das armas, em particular do machado de dois gumes, culto
das árvores e dos animais” (Guirand, 2006, p.175). Mais tarde esta sociedade torna-se mais
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antropomórfica e começou a dar origem às lendas, mitos e crenças. Esta forma de agir, pensar e
estar, tinha uma influência da própria sociedade grega, do modo como eles viviam. Tal como noutras
sociedades, os seus medos eram inerentes, isto é, a morte possuía um grande peso naquela
sociedade. Segundo Funari, “as principais etapas da vida de um grego eram o nascimento, a infância,
a adolescência, a idade adulta, com o casamento, a velhice e a morte. Isto pode parecer óbvio: todos
nascemos, crescemos e morremos! Mas não é nada disso. Embora falemos em ‘infância’ ou
‘adolescência’, (Funari, 2002, p.27). A maneira de viver essas fases difere, de sociedade para
sociedade e de época para época. Na Grécia, os recém-nascidos eram lavados, com água, vinho ou
outro líquido e, em alguns lugares, se fosse menino pendurava-se um ramo de oliveira, se menina,
uma fita de lã. Os meninos eram apresentados à fratria (o conjunto de todos os familiares) ” (Funari,
2002, p.27). As meninas casavam cedo, com homens que já tinham ido para guerra. Estas eram
consideradas como a mãe terra que servia para receber o sémen do homem, uma espécie de semente
que através do arado era introduzida na terra, gerando assim os descendentes gregos.
Na sociedade grega não havia um desequilíbrio muito grande entre homens e mulheres:
devido ao parto muitas raparigas morriam a dar à luz, assim como muitos homens morriam nas
guerras. Na realidade, poucas pessoas morriam de velhice. Por isso, o enaltecer da vivência da morte,
uma vez que era uma realidade constante numa sociedade cheia de desafios (Funari, 2002). Outro
aspeto importante desta sociedade em relação à morte era a forma de cultuar os seus mortos. “Os
gregos davam muita atenção ao sepultamento dos mortos, até mesmo pelo fato de morrerem muito
jovens, boa parte destes guerreiros e parturientes, pois guerras e partos eram importantes e
valorizadas atividades sociais que frequentemente levavam à morte precoce. As mulheres lavavam e
perfumavam o corpo do morto que seria velado na casa da família por um ou dois dias. No velório,
as mulheres choravam, esta era uma das raras ocasiões em que as mulheres gregas de elite podiam
aparecer em público. As mortes consideradas mais honrosas eram a do guerreiro em luta e a da
mulher que morria no parto. O corpo defunto podia ser cremado ou enterrado na tumba, local que
recebia a visita e o culto dos parentes.
Os gregos acreditavam que o morto seria conduzido pelo deus Hermes ao mundo inferior,
onde estava o deus Hades, ficando neste mundo subterrâneo para todo o sempre. A sepultura seria
o local de ligação entre vivos e mortos e apenas a lembrança dos vivos faria com que o morto tivesse
algum conforto no Hades” (Funari, 2002, p.27). Os atos fúnebres não deixam de ser quase que uma
marca nas sociedades passadas. A forte forma de as vivenciar levava a que a sociedade tivesse um
tipo de crença, medo e esperança para com aqueles que partiam de uma forma trágica ou natural.
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Em relação aos “cultos e ritos, podemos dizer que ocorriam em dois níveis distintos: o doméstico e o
público. Os cultos e rituais religiosos domésticos eram variados e correspondiam aos sentimentos
mais íntimos, desenvolvendo-se com mais liberdade, enquanto os públicos eram estatais, tinham um
nítido caráter oficial, representavam mais do que sensações pessoais, o espírito cívico e patriótico e,
portanto, evoluíam nas suas formas mais lentamente” (Funari, 2002, p.28).
Para os gregos a palavra (θάνατος; thanatos), morte, significava “o ato de morrer ou o
estado da morte, empregue também em perigo mortal, dar a morte” (Coenen & Brown, 2000,
p.1315). Em Homero, os seres viventes eram vistos como mortais, ao contrário dos deuses que eram
vistos como seres imortais, porém em raras exceções os mortais podiam ser elevados a deuses
imortais, os tais homens heróis. As palavras “(thunesko, morrer, e apothnesko, expirar) são palavras
homéricas que dão o sentido de ato de morrer” (Coenen & Brown, 2000, p.1315), dando a ideia de
uma morte compartilhada. Estas palavras, tal como para os hebreus, podiam também ser usadas de
uma forma metafórica, acerca da morte intelectual. Para os gregos a morte tinha um significado de
fim da atividade da vida, o seu encerramento, a destruição da existência, ainda que a alma dos seres
encontrasse o reino dos mortos.
Sendo a morte o destino comum com um lado negativo, pelo fato de a morte poder aparecer
personificada num demónio ou monstro do submundo dos mortos. Os gregos, por não crerem numa
criação, aceitavam-na naturalmente, assim como a imortalidade era a invejada sorte natural dos
heróis. Por ser algo invencível, sendo certo que se davam aos prazeres da vida, a morte era uma
típica libertadora da futilidade da vida sem sentido. Mas mesmo naquele tempo, o assunto morte e o
horror a ela, trouxe muitas reflexões por parte dos gregos, numa tentativa desenfreada de tentar
vencê-la. Neste momento, surge a perspetiva de que o homem permanece vivo dentro das suas
gerações, isto é, nos seus filhos. “Epitáfios e grandes monumentos funerários conservam viva a
memória dos mortos, proclamando à posteridade os seus feitos, tornando, assim tolerável a morte”
(Coenen & Brawn, 2000, p.1315).
Uma das características dos gregos, muito interessante, era o facto de fazerem da morte
uma parte da vida, não a consideravam como uma sina, mas como um ato de realização humana.
Na realidade, para eles era importante morrer de uma forma gloriosa, corajosa, a lutar numa grande
batalha, ou a enfrentar sem medo nenhum a morte, estes serão honrados e venerados pelos vivos
das polis gregas. “Para Platão, a vida verdadeira era o retirar-se do constrangimento das
circunstâncias puramente naturais e o viver em prol da virtude e não para os prazeres” (Coenen &
Brawn, 2000, p.1315). Esta visão de Platão era parecida com a dos estóicos: segundo as suas
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crenças a morte perdia a sua força quando os homens a aceitavam como irreversível e natural, assim,
os estóicos viviam livres deste pensamento. Para eles, “aquele que é vencido pela morte e pelo medo
dela é aquele que realmente está morto” (Coenen & Brawn 2000, p.1315).
Mesmo assim, com tanta coragem para enfrentar a morte havia nas polis gregas
determinadas crenças na imortalidade da alma. Não se sabe bem a origem desta crença, mas alguns
historiadores acreditam que esta crença possuía fontes obscuras do misticismo órfico e pitagoreano.
O estoicismo, por sua vez, em geral, rejeitava a imortalidade pessoal. Para os estóicos, a alma
individual unia-se à alma divina universal, o cosmos. Com as religiões místicas que vinham do oriente
para as polis, o homem conseguia atingir o estado imortal através de ritos de iniciação. Para os
gnósticos, o dualismo do corpo e da alma passa por uma intensificação cósmica aguda e antitética.
Neste caso, o cosmos era considerado diabólico e o corpo como parte do cosmos. A alma, por outro
lado, provém de um mundo de luz, uma vida separada do cosmos que ficou prisioneira do corpo.
Sendo assim, a verdadeira morte é a vida no corpo, sendo que a libertação do corpo significava a
vitória sobre a morte. Com os neoplatónicos as ideias platónicas e gnósticas fundem-se formando um
sistema especulativo sobre o assunto, em que é pensada a viagem da alma e a sua purificação
progressiva e elevação do mundo dos sentidos (Coenen & Brown, 2000). De facto, nos rituais
fúnebres, os gregos acreditavam que quando colocavam o morto no túmulo estavam a enterrar algo
vivo.
Virgínio descreve com precisão estes rituais desta forma. “Encerramos a alma no túmulo.
Idêntica expressão se encontra em Ovídio e em Plínio, o jovem” (Coulanges, 1961, p.18). Esta crença
perpetuava-se de uma forma clara entre os gregos. Ao chamarem três vezes pelo nome do morto
desejavam uma vida feliz sobre a terra. “Diziam-lhe três vezes passe bem e acrescentavam: que a
terra lhe seja leve” (Coulanges, 1961, p.18). Eles acreditavam de tal forma que ali vivia um ser que
colocavam neste mesmo lugar os utensílios pessoais que achavam que seriam necessários.
Derramavam vinho, noutros lugares água para lhes matar a sede assim como lhes levavam alimentos
para serem saciados em caso de fome. As nossas sociedades usam as flores como meio de
vivenciarem estes momentos. A diferença por vezes está apenas nos artefactos usados no decorrer
dos tempos. Mudam-se os tempos, mas parece que a forma continua semelhante. Para os gregos a
alma que não possuísse um túmulo não tinha uma morada, permanecendo errante sem um destino
certo. Assim pairava em vão à procura de um repouso que devia possuir depois dos agitados tempos
da vida terrena, sendo obrigado a errar sempre sob uma forma larval ou fantasmagórica não podendo
assim receber as oferendas que era o costume da sociedade. Este ser errante e sem morada tornava-
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se o tormento dos vivos trazendo sobre eles doenças, destruição de plantações e aparições
constantes. Neste caso, não bastava tapá-los com terra. Era essencial que as sociedades gregas
obedecessem aos ritos tradicionais (Coulanges, 1961). “Vê-se claramente pelos escritores antigos
que o homem era atormentado pelo medo de que, depois de sua morte, não fossem observados os
devidos ritos. Essa era uma fonte de inquietudes pungentes temia-se menos a morte que a privação
da sepultura, pois desta última dependia o repouso e felicidade eterna” (Coulanges, 1961, p.18).
Por isso, era natural para os atenienses que depois das guerras os generais navais que
negligenciavam as sepulturas fossem mortos por causa deste descuido, uma vez que deixavam os
corpos dos gregos serem sepultados pelas águas. Por isso, após as guerras “os parentes dos mortos,
pensando nos longos suplícios a que estavam condenadas aquelas almas, apresentavam-se ao
tribunal vestidos de luto e pediam vingança” (Coulanges, 1961, p.24). Como vemos era muito séria
a forma como os gregos vivenciavam a morte. Expressões são ainda encontradas entre os grandes
escritores gregos ”derramo sobre a terra do túmulo – diz Ifigénia, em Euripides – leite, mel e vinho,
pois só assim podemos contentar os mortos. Filho de Peleu – diz Neoptólemo – recebe esta bebida
tão grata aos mortos; vem e bebe este sangue - Eletra faz libações e diz: A bebida penetrou na terra;
o meu pai recebeu-a. Eis as preces de Orestes ao seu pai defunto: Ó meu pai, se eu viver, receberás
ricos banquetes; mas, se eu morrer, não terás parte nas mesas fumegantes onde os mortos se
alimentam” (Coulanges, 1961, p.18). Outra curiosidade era que diante dos túmulos havia um lugar
para oferendas sacrificiais, um lugar de imolação e de cozedura de carnes. Muitas destas crenças
antigas parecem à sociedade moderna uma falsificação e meras histórias ridículas, porém elas têm
exercido sobre os homens uma verdadeira estimulação que se tem perpetuado de geração em
geração. Elas de uma certa forma têm direcionado sociedades e até hoje conseguimos notar
resquícios destas crendices (Coulanges, 1961). Por isso, é interessante observar que o sociólogo
francês Durkheim se manifesta da seguinte forma: “Não há sociedade sem religião e que no fundo
esta última potencia a sociedade. De facto, no Homem primitivo, a moral social e a religião sobrepõese, pois as pessoas encontram-se vinculadas por padrões de comportamento e atitudes, sobretudo
rituais que, através dos símbolos a eles associados, indicam claramente a força mobilizadora da
religião que confere sentido à vida humana como ser social. Assim a religião é algo conatural à
formação e manutenção das comunidades primitivas” (Mardones, 1994, p.137).
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1.4. A Civilização Romana
Podemos dizer que o povo romano foi desde o início um povo de guerreiros. Roma procura,
desde a sua fundação, manter-se e expandir-se, defrontando os povos vizinhos. Deste modo, foi
alargando o seu poderio, até alcançar um vasto império. Os romanos foram enriquecendo a sua
cultura com as influências de outros povos, extraindo os usos e costumes que achavam convenientes
e que não punham em causa a tradição dos antepassados. Ao mesmo tempo insuflavam nesses
povos as suas tradições, procurando espalhar a civilização pelo mundo da barbárie. Assim, foram-se
fundindo e enriquecendo os povos, a tal ponto que geraram uma nova civilização de vencidos e
vencedores que deu origem à civilização ocidental, rica de costumes e tradições (Funari, 2002).
Dentro deste contexto de expansões, guerras e lutas, a religiosidade romana era complexa
e muito densa nos seus próprios significados, símbolos e representações, sendo diferenciadas na sua
multiplicidade e complexidade. Porém, em todas as épocas da sociedade romana, a sua religiosidade
e a sua forma de viver ficavam marcadas pela morte e pelos seus ritos funerários (Bayet, 1996). De
facto, a conceção mortuária dos romanos e os seus ritos iriam sofrer múltiplas influências da
sociedade, urbanidade, campesinato, condições financeiras e, com grande relevância, da perceção
que os estrangeiros tinham em relação à morte, nomeadamente de feição indo-europeia e oriental. A
forma de cultuar dos romanos podia ser observada enquanto binómios úteis que se correspondiam
satisfatoriamente, tais como: Pagã-cristã, privado-público, campo-cidade, primitiva-helenizada e préestatal-estatal (Elíade, 1999). Era tão forte a presença religiosa que Cândido destaca o seguinte: “Uma
das características mais visíveis da atmosfera religiosa romana era uma abertura às inovações e
ajustes em todos os períodos sobre os quais temos informações. Havia mesmo mecanismos regulares
para facilitar e regular esta abertura. Ao mesmo tempo, o que sabemos sobre as atitudes romanas
mostra-nos um nível muito alto e consciente de conservadorismo, que valorizava as tradições e o mos
maiorum e acreditava que somente a escrupulosa retenção das práticas e rituais do passado poderia
agradar a deusas e deuses” (Cândido, 2008, p.15). A multiplicidade religiosa romana absorve o rito
como uma forte característica de culto, vindo a absorver do helenismo a influência da morte e do
funerário. Neste caso, a morte era comemorada pelos romanos dentro do rito funerário que variava
de três a sete dias e era acompanhado pelos músicos, festas, gritos, procissões, choro e até comida
(Loureiro, 1976). É interessante como Coulanges descreve estas formas de ritos.” Os túmulos
romanos possuíam a sua colina, uma espécie de cozinha especial, unicamente para o uso do morto”
(Coulanges, 1961, p.24). Noutros casos, as pessoas que acompanhavam os atos fúnebres podiam

17

usar máscaras representativas das pessoas importantes da família, que já tinham morrido, para
prestigiar aquele momento único.
Para eles era importante este momento, uma vez que o morto iria para uma via gloriosa
pós-morte, rumo ao paraíso. Geralmente queimavam o corpo fora da cidade e as suas cinzas eram
recolhidas e entregues aos familiares para serem depositadas em lugares apropriados para servirem
de memorial. Este memorial era anualmente lembrado pela época do aniversário do morto, uma vez
que agora vivia uma vida gloriosa e honrada. Os seus familiares expressavam-se através de flores,
bebidas, comida e outras formas, para não esquecer o seu ente querido. Esta forma de os honrar
manteve-se intacta por gerações e esta tradição era firmemente cumprida, pois o não cumprimento
destes ritos fúnebres era considerado pela sociedade romana como uma total desonra diante da
comunidade. Esta prática pós-morte era muito importante para a sociedade, pois trazia segundo as
suas crenças um equilíbrio cósmico. Daí surgir a pax-romana, uma espécie de harmonia entre as
crenças dos povos conquistados (Loureiro, 1976). Por mais que houvesse uma tal harmonia na
sociedade romana não deixa de se notar a forte influência do helenismo. A forma como os romanos
vivenciavam a morte era semelhante à dos gregos, devido a esta forte influência.
Os seus imperadores, políticos e pessoas da sociedade eram eternizados com imagens e
aclamados pelos seus feitos heróicos para lembrança futura. Nos seus próprios túmulos e mausoléus
havia uma cópia das colunas gregas (Curl, 2002). A vivência da sociedade romana em relação à
morte começava a tornar-se cada vez mais importante, assim como as suas expressões através de
imagens e alegorias que, de um certo modo, começavam a ser necessárias para que pudessem
vencer os seus medos. Neste caso, os rituais fúnebres começavam a refletir-se como um momento
a ser registado e testemunhado para a posteridade do morto e da sua família em relação à sociedade
onde esta vivia. Por isso, a arquitetura mortuária romana vai-se diferenciando e especializando no
decorrer das épocas para passar a não ser só um acontecimento social mas também histórico. Esta
perceção da sociedade em relação à morte trazia uma visualização e até mesmo, uma valorização
desta própria morte, uma vez que a sociedade começava a expressá-la através dos registos sociais e
dos túmulos. É interessante notar que a forma de morrer, assim como a de se manter após a morte
eram diferenciadas nos túmulos, uma espécie de visualização para manter o status adquirido pelo
morto quando este estava vivo na sociedade.
Para os romanos, os túmulos ou tumbas eram muito importantes uma vez que até os
escravos romanos possuíam um, com inscrições, símbolos e a sua própria identificação (Ariès, 1997).
Outro aspeto a ressaltar desta sociedade romana é que a morte começa a tornar-se um centro de
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atenção. Na tentativa de controlar a morte eles começam a tentar domá-la. Isto é, para a morte em
si mesma, a morte domada. As obras iconográficas das tumbas que começam a surgir com mais
força em meados do segundo e terceiro séculos demonstram isto. “A iconografia tumular, serviria
para explicar e identificar o mundo em que o morto está inserido” (Xavier, 2001, p.30). Este processo
social-simbólico em relação à morte começa a afirmar-se e delimitar a própria sociedade, uma vez
que começa a sair da prática pagã familiar e doméstica para uma segregação da própria morte, uma
verdadeira periferização da morte que começa nesta mesma sociedade que se vai expandir pela idade
média (Baudrillard, 1996). Este simbolismo-social começa a ficar notório quando é instituído o uso
da “Imago nós” (Debray, 1993, p.25).
Nos funerais, o mesmo acontece com a valorização heroica dos imperadores romanos através
de cerimónias que vangloriavam a sua imagem: são as chamadas apoteoses ou consecrátio. É claro
que como tudo, o uso das imagens do morto em Roma tinha uma certa condição. “Em Roma, até ao
baixo-império, a exposição em público de retratos é limitada e controlada colocava gravemente em
jogo o poder. No início, só tiveram direito à efígie os mortos ilustres porque são, por natureza,
influentes e poderosos, em seguida, os ainda vivos e sempre do sexo masculino” (Debray, 1993,
p.26). Este processo era tão venerado pela sociedade romana que relatos descrevem com exatidão o
que podia acontecer se estes rituais fúnebres não fossem observados. “Suetónio conta que o corpo
de Calígula, enterrado antes de completar a cerimónia fúnebre, fez com que a sua alma se tornasse
errante, aparecendo a diversas pessoas, até ao dia em que a desenterraram, sepultando-o novamente
de acordo com as regras” (Coulanges, 1961, p.21). Observamos que a morte em Roma era um
verdadeiro mosaico cultural e uma síntese religiosa-ideológica de influências, resignações e
significados.
Em todas as sociedades abordadas até este momento vemos a expressão de uma forma
ritualística, cheia de mitos e alegorias em relação à morte. Não podemos deixar de referir que até os
mais nobres peritos sociólogos pensavam nesta mesma relação homem-social-morte. Por exemplo,
para Durkheim, “deus era a expressão figurada da sociedade” (Durkheim, 1989, p.282). Ele
acreditava que o totemismo era uma forma sistemática da religião primitiva, observando nela a génese
da religião humana. Observou nas sociedades específicas, australianas e americanas, objeto do seu
estudo, uma organização social formada em torno do totem primitivo, que de facto não se cingia
apenas ao próprio totem mas ia muito mais além dos próprios grupos estudados. “O totem é a
representação material, física, tangível de uma força externa e superior ao homem que o faz distinguir
duas dimensões: a sagrada e a profana” (Durkheim, 1989, p.152). O autor acrescenta: “Essas
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decorações totémicas já permitem pressentir que o totem não é apenas um nome e emblema. É
durante as cerimónias religiosas que o totem, embora sendo etiquetada coletiva, assume carácter
religioso: com efeito, é em relação a ele que as coisas são classificadas em sagradas e profanas. Ele
é o próprio tipo das coisas sagradas” (Durkheim, 1989, p.159). Tal como as sociedades ou povos
vistos, o homem social gostava de se prender aos ritos, alegorias, cultos e todo o tipo de crenças,
sagradas ou não. Para Durkheim, a inferência era feita em função do fato de que os objetos eram
considerados sagrados naquelas sociedades. Os churingas eram um tipo de amuleto comum de
madeira ou pedras similares a outros, porém a única diferença é que eram considerados sagrados
quando continham o emblema do totem neles gravados ou pintado. Esta presença no totem separava
os churingas do profano, sendo eles uma força do totem com princípios religiosos ou religioso
primitivo (Durkheim, 1989). “Ora em si mesmos, os churingas são objetos de madeira e de pedras
como tantos outros, só se distinguem das coisas profanas do mesmo género por uma particularidade:
sobre eles encontra-se gravada ou desenhada a marca totémica. É, portanto, essa marca, e apenas
ela, que lhes confere o carácter sagrado” (Durkheim, 1989, p.163). Por isso, nas sociedades
totémicas não havia uma distinção entre sociedade e religião, existia apenas um imbricamento, uma
sobreposição tal que se confunde com o outro visto no totem ao tempo em que diferencia um individuo
e o seu relacionamento com o clã, separando assim as coisas sagradas das profanas. É necessário
perceber que o clã, como toda a espécie de sociedade, não pode viver senão nas e pelas consciências
individuais que a compõem, sendo o totem a expressão do princípio da força imaterial, do próprio
deus totémico e ao mesmo tempo um símbolo da sociedade, ele representa duas coisas, mas uma
única coisa. Um verdadeiro entrelaçar de sentimentos e rituais (Durkheim, 1989). “Portanto, se é ao
mesmo tempo o símbolo de deus e da sociedade, então o deus e a sociedade não são uma única
coisa? Como o emblema do grupo teria podido tornar-se a figura dessa quase divindade, se o grupo
e a divindade fossem duas realidades distintas? O deus do clã, o princípio totémico, não pode, pois,
ser outra coisa senão o próprio clã, mas hipostasiando e representado para as imaginações sob as
espécies sensíveis do vegetal ou do animal que serve de totem” (Durkheim, 1989, p.260).
Se, então, esta sociedade é o seu próprio deus, a sua própria religião, ela tem que trazer em
si mesma alguns elementos que a tornem possível para esta realidade. Estas formas foram bem
vistas por Durkheim: a própria sociedade alimenta no indivíduo a sensação de contínua dependência;
esta mesma sociedade impõe sacrifícios materiais e forja uma força moral que atua sobre o indivíduo;
é pela via mental que a pressão social exerce a sua perspicaz força sob a conduta do indivíduo; a
força coletiva do clã que se move de dentro para fora produz uma sensação da existência de uma
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força superior exterior e totalmente independente do indivíduo; as reuniões dos clãs apresentavam
um corrobbori, que atuava poderosamente sobre os indivíduos, gerando neles uma excitação tal, que
fazia com que os indivíduos agissem fora de si mesmos; neste caso seria a sociedade que geraria
todas as coisas sagradas. Por isso, a religião e a sociedade seriam uma coisa só (Durkheim, 1989).
Este fenómeno, o totemismo, muito comum nas sociedades tribais não deixou de entusiasmar
muitos cientistas sociais no começo do século vinte como uma das vias de explicação da origem das
estruturas sociais e psicológicas da humanidade. O totemismo é um conjunto de ideias e práticas
baseadas na crença da existência de um parentesco místico entre seres humanos e objetos naturais,
como animais e plantas. O conceito refere-se a uma ampla variedade de relações de ordem ideológica,
mística, emocional, genealógica e de veneração entre grupos sociais ou indivíduos específicos e
animais ou outros objetos naturais, que constituem o totem. Este termo tem origem na palavra
ototeman, do idioma dos índios algonquinos, do leste dos Estados Unidos. A sua raiz gramatical ote
indica uma relação de sangue entre irmãos e irmãs, filhos da mesma mãe, que não podem casar
entre si. Entre tantos que estudaram o totemismo está também Freud que crê que a vida dos
selvagens é um estádio precedente do nosso próprio desenvolvimento cultural. Se for certo que isto
é verdade, nós então encontraremos acordos notáveis entre a psicologia do selvagem e a psicologia
do neurótico e poderemos compreender ambos, sob uma nova luz. Freud faz exame do exemplo dos
selvagens atuais da Austrália que são governados pelo totemismo, cada clã tendo o seu totem e o
totem é um antepassado comum do clã, uma espécie de espírito protetor que beneficia e protege o
seu clã mais do que os do próprio sangue (Freud, 2001). Ao estudar este fenómeno, que não deixa
de ser uma forma de como o homem religioso e místico não consegue desprender-se do seu próprio
interior cheio de curiosidades em relação às coisas desconhecidas, Freud mostra-nos, por um lado,
que os questionamentos existenciais do Homem estão na base da sua espiritualidade como também
da sua curiosidade científica, e, por outro, que o enfrentar dos desafios vindouros, isto é, a morte,
precisa de uma resolução coletiva. “É perfeitamente natural, e nada tem de enigmático, que o homem
primitivo tenha reagido aos fenómenos que estimulam a sua reflexão criando representações da alma
e transpondo-as para os objetos do mundo exterior” (Freud, 2001, p.115). É tão intensa esta relação
homem-morte que Freud usa um termo um tanto característico para este fenómeno, a “omnipotência
dos pensamentos” (Freud, 2001, p.127). E relata o seguinte em relação a este fenómeno: “A
expressão omnipotência dos pensamentos devo-a a um homem de inteligência superior que sofria de
representações obsessivas.
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Uma vez restabelecido devido ao tratamento psicanalítico, teve oportunidade de dar provas
de toda a sua capacidade intelectual e sensatez. Aquela expressão criara-a ele para explicar todos os
estranhos e inquietantes fenómenos que sofriam da mesma enfermidade. Mal pensava numa pessoa,
logo a encontrava, como se a tivesse invocado por exorcismo; se, a dado momento, lhe ocorria
perguntar pela saúde de um conhecido que há muito tempo não via, nesse mesmo instante, alguém
lhe dizia que ele acabara de falecer, o que o levava a acreditar que o morto tentara contactá-lo
telepaticamente; se, em relação a um estranho, proferia uma praga qualquer involuntariamente e
sem má intenção, logo ficava atemorizado, temendo que ele morresse disso e lhe deixasse o fardo
do remorso pela morte” (Freud, 2001, p.127). Freud não deixa de ficar impressionado com esta
relação homem, morte, vivência, sofrimento, à medida que trata os seus doentes. Ao tratar um doente
de paranoia devido à morte de um ente querido e que chora a sua morte convulsivamente, traça uma
linha mais espiritual do que propriamente natural. Tal como os autores que defendem que os espíritos
maléficos foram os primeiros a surgir, Freud explica assim a “doutrina das almas pela impressão que
a morte terá causado nos sobreviventes” (Freud, 2001, p.135). Porém, não deixa de discordar num
único ponto em relação à doutrina da alma. “Num único ponto estamos em desacordo, uma vez que
não consideramos como fundamental o problema intelectual que a morte coloca ao homem enquanto
vivo, antes cremos que a força motivadora da reflexão do homem sobre a morte tem origem no conflito
de sentimentos provocado por aquela situação” (Freud, 2001, p.135). De fato, é extremamente
interessante a forma como Freud aborda este assunto. A sua vasta experiência na área da psicanálise
traz-nos uma grande valia para entendermos um pouco deste processo doloroso para o homem, a
morte: “Se, na realidade, foi a situação dos sobreviventes perante os mortos que deu ao homem
primitivo, pela primeira vez, motivo para refletir e o impeliu a ceder aos espíritos uma parcela da sua
omnipresença e a sacrificar-lhes uma parte do livre arbítrio das suas ações, então estas criações
culturais terão sido um primeiro reconhecimento da “Aváyxn, de uma necessidade que se opõe ao
narcisismo do homem. O homem primitivo estaria, assim, a curvar-se perante a supremacia da morte,
com o mesmo gesto com o qual parecia recusá-la” (Freud, 2001, p.135).
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CAPÍTULO II
MEDO VÉRSUS ESPERANÇA

“Onde está, ó morte, a sua vitória?
Onde está, ó morte, o seu aguilhão?”
(NVI, 2003, p.1981)
2.1. O Judaísmo
Neste trecho abordaremos as questões da esperança e do medo no meio religioso, mais
precisamente no judaísmo e cristianismo com a esperança paulina e agostiniana do lado cristão.
Veremos quais os pontos de interesse em relação à morte dentro destas duas grandes vertentes da
fé e liturgia. Segundo a etimologia hebraica ( )מוותmãmôt, seria uma morte personificada que também
pode ser traduzida por reino dos mortos. A palavra mais específica para relacionar a morte
propriamente dita é (MÛT), que pode referir-se à morte por causas naturais ou por violência. Sendo
que a segunda pode ser por causa de castigos adversos. Esta raiz (MÛT) é universalmente conhecida
no mundo semítico, designando o processo de morrer, neste caso, a própria morte. Os cananeus
costumavam utilizar esta terminologia para, às vezes, designar o deus do mundo dos mortos (MOT).
Já os hebreus usam esta terminologia também ocasionalmente, no sentido metafórico, tal como por
exemplo: “A morte da sabedoria” (Harris, 1998, p.820). Mas a maior parte das vezes é para tratar a
morte física. Para os hebreus esta morte era ocasionada pelo “derradeiro afastamento de Deus devido
ao pecado e o pecado é toda a rebelião contra Deus ou falta de conformidade com a sua vontade”
(Harris, 1998, p.820). Em Ugarite o deus MOT era um deus de atribuições bem definidas por ser o
governador do mundo dos mortos, uma terra de lodo e imundices. A sua luta contra Baal, deus da
fertilidade, acarretou-lhe o desprezo de El, o chefe do panteão cananeu. Para os cananeus, a morte
era algo normal porque era vista através dos mitos do “Mot divino que, à semelhança de outros
deuses, podia ser aplacado” (Harris, 1998, p.821), nomeadamente por meio de rituais.
Estes rituais incluíam a mutilação do corpo e sacrifícios pelos mortos. Os hebreus foram
proibidos de utilizar estes rituais cananeus, com o objetivo de proteger o povo de Israel de um dos
seus efeitos mais nefastos, a morte de crianças como sacrifício aos mortos. O sacrifício de crianças
consistia em queimá-las no fogo para aplacar a ira de MOT. Para os cananeus a imortalidade era um
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privilégio dos deuses. Os hebreus encaravam a morte com o sentimento de vida: para eles, viver
bastante era considerado uma grande bênção e alcançar uma vida imortal a melhor de todas as
bênçãos (Harris, 1998).
Porém, quando voltamos ao pensamento do judaísmo em relação à morte começamos a
notar muitas mudanças ou algumas de grande importância na forma como os judeus a vivenciavam.
Por mais que o judaísmo, assim como o cristianismo, possuíssem uma mesma raiz, isto é,
acreditavam num Deus único e salvador dentro da sua sociedade, havia vertentes que diferenciavam
as suas crenças e rituais. Para os judeus, o pensamento da morte significava o fim total da existência
do homem: onde o “homem foi tirado da terra, e volta para o pó”; “Porque temos que morrer e somos
como águas derramadas na terra que já não se pode juntar” (Coenen & Brawn, 2000, p.1317). Os
judeus acreditavam que a alma e o espírito desciam ao cheol ou inferno, deixando de poder voltar à
vida. Neste caso, o homem não teria outra opção a não ser aceitar a sorte comum da morte. Uma
das virtudes para os judeus era o morrer velho, com fartura de dias e depois de ter realizado na vida
tudo o que foi possível fazer. Para eles era um presente de Deus. Por outro lado, quando padeciam
de alguma doença de morte, as suas orações eram voltadas a Deus para que Ele os livrasse dos laços
da morte e do inferno, como se a morte se projetasse no meio das suas vidas (Coenen & Brawn,
2000). “A morte, no entanto, não é ela mesma um objeto de temor. O que se deve temer é uma
morte má ou antes do tempo, a qual, conforme a opinião popular, indica o castigo divino pela culpa
humana. Isto porque Deus castiga os indivíduos com a morte, a fim de limpar de malfeitores a
comunidade do seu povo. Da mesma forma, a comunidade condena os indivíduos à pena de morte,
a fim de evitar o julgamento para o povo inteiro” (Coenen & Brawn 2000, p.1317). Para a sociedade
judaica, a própria morte não era um castigo divino, pois não fazia parte da criação do homem no
Éden, sendo o homem imortal naquele lugar. Foi Adão que foi ameaçado por uma morte precoce
como castigo da sua desobediência. Embora os judeus acreditem no pecado e na morte, não
mencionam a questão da morte e pecado como uma herança, mas como uma consequência da
queda de Adão. Para eles, a morte não era vista como um ato de heroísmo, como alguns povos
daquele tempo. Inclusive o suicídio era uma forma de negação da própria vida, para eles um ato de
covardia. Mas a vida, sim, é que era uma dádiva divina e devia ser vivida com muita intensidade.
Uma das grandes forças do judaísmo para enfrentar a morte era o seu relacionamento
coletivo e individual, do povo e das pessoas, para com o seu Deus, para eles fonte de graça e poder.
Mas, mesmo assim, para os judeus a morte representava um problema difícil de resolver, por ser
causada pelo pecado e ser, em consequência, um castigo (Coenen & Brawn, 2000). “Foi o pecado
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de Adão que, pela primeira vez, trouxe ao mundo a morte: impuseste com ele (Adão) um único
mandamento teu; ele, porém, o transgrediu. Imediatamente Tu determinaste a morte para ele e para
os seus descendentes” (2 Ed.3:7) (Coenen & Brawn 2000, p.1318). Mas as opiniões já neste tempo
divergiam quanto à possibilidade de ter havido homens isentos de pecado e que tinham de morrer só
por causa de Adão, ou se todos os homens mereciam a morte por causa dele. Mais, a maior parte
dos judeus acreditavam que Adão era a causa da sua própria morte, assim como nós, nos tornamos
como Adão, sendo responsabilizados pelos nossos próprios atos. Sendo assim, a morte não era algo
natural trazido para o homem no decorrer da sua história. Esta forma de crer dos judeus abriu um
grande precedente na história. É que ficava totalmente aberta à reflexão a possibilidade do próprio
Deus vencer a morte. Na visão apocalíptica judaica dos fins dos tempos, a morte e o pecado seriam
vencidos pelo poder de Deus surgindo assim uma esperança quanto à ressurreição dos mortos. Mas,
faz-se desde já aqui um parêntesis, é que nem todos os judeus acreditavam na ressurreição dos
mortos. Esta doutrina, a da ressurreição, trouxe grandes controvérsias entre os judeus daquele tempo
(Coenen & Brawn, 2000).
Pelo menos três classes se destacavam no seio da comunidade judaica daquele tempo.
Os saduceus, escribas e fariseus. Cada uma delas com uma forma diferente de enfrentar a morte.
Existe a ideia de que as teorias e crenças dos judeus, assim como dos cristãos, por possuírem um
único Deus, são iguais ou semelhantes. Porém, dentro destas mesmas crenças existem algumas
diferenças. Os Fariseus, separados ou separatistas, eram membros de um dos grupos religiosos dos
judeus. Os Fariseus seguiam religiosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos
antepassados. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Por sua vez, os
Escribas, homens que copiavam e interpretavam a lei de Moisés, criaram aos poucos um sistema
complicado de ensinamentos conhecido como a tradição dos anciãos e foram grandes perseguidores
da igreja primitiva, levando muitas vezes à prolação de condenações de morte.
Por sua vez, os Saduceus, membros de um pequeno, mas poderoso grupo religioso dos
israelitas, dele faziam parte os sacerdotes, as pessoas ricas e de grande influência na época. Os
saduceus baseavam os seus ensinamentos principalmente no Pentateuco. Negavam a ressurreição,
o juízo final e a existência de anjos e espíritos (Bucland, 1996). Para o povo judeu a questão da
ressurreição era de extrema importância porque era a forma como eles encaravam ou vivenciavam a
morte. Se existia ressurreição, a forma de enfrentar a morte teria, para alguns deles, uma outra
maneira de a defrontar, uma vez que as suas esperanças estavam relacionadas com a ressurreição
dos mortos. Assim podiam ter uma esperança depois da morte. Mas é claro que este assunto
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permaneceu como um assunto controverso entre estas classes dominantes do judaísmo. Outro ponto
importante da vivência deste povo em relação à morte era a questão da vida depois da morte. Já
neste caso não havia grande controvérsia. Os judeus encontram uma das explicações em relação a
este assunto no livro de Jó. “Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a
terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne (ou: sem minha carne, heb.
Mibbesart) verei a Deus” (Coenen & Brawn, 2000, p.1319).
Nesta declaração podemos notar a forma como eles vivenciavam a morte. Mas com as
crescentes mudanças de ênfase espiritual que surgiam e que começaram a caracterizar os períodos
mais modernos com uma mentalidade mais dualista, de influência grega, eles começaram a
considerar que a alma era imortal, permanecendo assim nos lugares celestiais, à espera da
ressurreição. Noutros casos, eles abandonavam completamente a ideia da ressurreição e acreditavam
na existência eterna e sem corpo que se iniciava imediatamente após a morte. Outra influência
marcante para os judeus era que os mártires enfrentariam a morte heroicamente, sendo estas mortes
louvadas como gloriosas e virtuosas (Coenen & Brawn, 2000). “Filo descreve o corpo como sendo
companheiro, mau e morto, da alma, e, assim, considerava a morte física, que separa a alma do
corpo, como um ato de libertação. Vê dois tipos de morte neste mundo, adotando uma ideia grega
ao imputar pouca importância à morte natural, considerando que a verdadeira morte é o estado em
que o corpo rege a alma e a enterra abaixo de paixões e coisas más de todos os tipos” (Coenen &
Brawn, 2000, p.1319). Não é de estranhar esta influência, uma vez que, no ano setenta, com a
tomada da fortaleza de Massada por parte dos romanos aos judeus Zelotas, estes cometeram um
suicídio em massa, tendo sido grandemente aplaudidos como protagonistas de um ato heróico.
Flávio Josefo, o grande historiador judeu, “retrata que o comandante judeu, Eleazar,
produzia os argumentos hel. Usuais ao encorajar os judeus na fortaleza de Massada a escolherem a
morte ao invés de se renderem aos romanos. Se é impossível viver com honra, deve-se morrer com
coragem. A escolha de uma morte tão magnífica e livre resulta em admiração de semelhante
coragem. Aquele que morre na luta pela liberdade deve ser considerado afortunado. Além disto, a
morte outorga à alma a libertação dos males de um corpo mortal – as almas que são presas ao corpo
são realmente mortas – e leva-a para os prados aos quais pertence por natureza. Isto porque a alma
possui imortalidade” (Coenen & Brawn, 2000, p.1319). Outro aspeto interessante dos judeus em
relação à morte é que nos seus atos fúnebres choram e cantam: choram como despedida e cantam
porque creem que irão voltar à vida. Quando carregam os seus pais em direção aos cemitérios algo
também interessante acontece. Quando é a mãe que é carregada, os filhos vão todos atrás,
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simbolizando que todos sabem que são filhos dela. Mas quando é o pai, eles vão todos à frente, para
simbolizar que na realidade não sabem se o seu pai é mesmo legítimo.
2.2. A Teoria Paulina
Paulo, o famoso apóstolo cristão, talvez fale sobre a morte numa perspetiva mais profunda
do que os seus demais contemporâneos. Paulo, nascido na cidade de Tarso, mais conhecido como
Saulo, foi educado segundo a linhagem dos fariseus. O seu instrutor e professor Gamaliel, um grande
mestre judaico e fariseu da lei, comparado com os grandes filósofos da sua época, talvez o mais hábil
homem para falar deste assunto entre os cristãos, tinha uma visão da morte que era muito
interessante. Paulo acreditava, tal como em muitas outras religiões, numa vida e num lugar depois
da morte, porém, de uma forma diferente das demais religiões e movimentos sociais da sua época.
Paulo não trata a morte como um tabu, mas de uma forma simples e profunda. Começa a falar sobre
um lugar chamado céu, lugar este onde habita a pessoa de Cristo e o próprio Deus Pai. Para ele, a
entrada neste lugar depende exclusivamente da porta, que é Cristo, e todos quantos o recebem
podem entrar neste lugar. Para ele, o céu é mesmo real, pois segundo uma das suas experiências
terrenas foi levado ao terceiro céu. O primeiro seria onde habitamos, o segundo, onde habitam as
hostes espirituais, demónios e alguns anjos e o terceiro céu, onde habitam Deus e aqueles que
partiram deste mundo e foram salvos pela fé em Cristo Jesus. Este céu seria um lugar real, visível e
palpável, onde todos aqueles que morreram com Cristo viveriam na sua presença. Numa das suas
abordagens sobre a morte relata o seguinte: “Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os
mortos, já não morre; a morte não mais tem domínio sobre ele” (NVI, 2003, p.1072). “Pois estou
convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demónios, nem o presente nem o futuro,
nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será
capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor” (NVI, 2003, p.1075).
Como podemos notar, a sua abordagem sobre este assunto talvez fosse mais pessoal e
vivida do que épica e distante. Outra das suas abordagens sobre a morte e uma das mais enfáticas
e vibrantes da sua vida, uma espécie de cântico de vitória, um zombar da poderosa foice vestida de
negro. “O último inimigo a ser destruído é a morte”: “Quando, porém, o que é corruptível se revestir
de incorruptibilidade e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu
aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos
dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo” (NVI, 2003, p.1096). Esta vitória de que Paulo
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fala, seria o morrer com Cristo, isto é, sendo este a porta que encaminha o homem para o céu, a
morte seria apenas mais um obstáculo, uma espécie de inimigo oculto, invisível, a ser vencido. O tal
aguilhão da morte já não poderia picá-lo e nem tão pouco escarnecer dele. A sua força teria chegado
ao fim. Este inimigo que parecia ser tão poderoso é visto apenas como um simples inimigo na sua
visão de homem que crê no sobrenatural. Quem sabe se com a sua forma de mostrar a morte como
apenas um inimigo a ser vencido, queria deixar claro que uma pessoa que tivesse fé em Cristo não
devia ter medo ou temer a morte. Paulo fora do exército romano, daí a sua linguagem em relação à
morte, propalava que a morte era mais um inimigo a ser vencido. Mas ao observar a sua vida e
devoção, o que será que ele queria, de fato, dizer sobre o inimigo a ser vencido?
Na sua época, em quase todas as incursões do exército romano estava habituado a trazer
consigo a vitória. Por isso, os seus inimigos eram espezinhados por si e pelo seu exército. A sua
prontidão não desaparecera depois de se tornar cristão. Muitas vezes munido de cartas do sinédrio
judaico sob domínio romano perseguia a própria igreja nazarena, levando destruição e morte. Ao
mencionar que a morte é apenas um inimigo é porque certamente ele possuía forças e entendimento
para a vencer. Em todos os episódios que lemos e investigamos não vemos em nenhum autor esta
abordagem sobre a morte: apenas um inimigo a ser vencido. Creio que ele olhava para este assunto
de uma forma serena e tranquila e quem sabe se ele conseguiu vencer mesmo a morte. Além disso,
é muito forte a sua pergunta, a sua indagação ou interrogação, “onde está, ó morte, a sua vitória?
Onde está, ó morte, o seu aguilhão?” (NVI, 2003, p.1981). Como se alguém bradasse, a rir-se da
morte. Então chegou até mim e em que é que te vejo vitoriosa sobre mim. É assunto para pensar e
meditar, sem dúvida. Para muitos permanece um mistério, mistério esse que pode, quem sabe, ser
desvendado por uma investigação mais profunda e sábia (Boyer, 2006). É natural que grande parte
da sua indagação em relação à morte tem a ver com a sua doutrina. Neste caso, a famosa doutrina
paulina.
Haverá algum conceito unificador, a partir do qual a teologia de Paulo se possa desenvolver?
A solução deste problema tem-se centralizado, tanto na justificação pela fé como na esperança mística
de se estar em Cristo. Sob a influência da reforma, muitos estudiosos têm visto a justificação pela fé
como a exercia central do pensamento. Na erudição recente, tem-se instalado uma reação contra a
centralidade da justificação. Wrede insistia que o todo da religião Paulina pode ser exposto sem
menção de justificação. A não ser que esteja na discussão da lei. Schweizer, que descobriu a
importância da escatologia para Paulo, achava que a justificação pela fé como um ponto de partida
levaria a um mal-entendido a respeito de Paulo e que esta doutrina era apenas uma questão
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secundária. O conceito central era o místico em Cristo. Concebido em termos quase físicos, Andrews
segue a Sabatier, na descrição da justificação como uma noção judicial inferior, que faz com que seja
difícil chegar a uma ideia mais elevada e refinada da retidão que é conhecida. Wart não rebaixa a
justificação tão radicalmente, mas encontra verdadeira pista para o entendimento do pensamento e
experiência de Paulo em união com Cristo. Davis segue Wrede ao encarar a justificação apenas como
uma conveniente polémica contra os judaizantes, que pertence à periferia do pensamento de Paulo.
A verdade central é encontrada, pelo contrário, na consciência de Paulo, da vinda dos poderes da
nova era, cuja prova foi o advento do Espírito Santo. O entendimento de Paulo, esboçado acima,
concorda com o de Devis, de que o centro do pensamento Paulino é a realização da nova era de
redenção, através da obra de Cristo. Certo estudioso da reforma assinalou que é perigoso fazer da
justificação pela fé a doutrina central, a saber, o perigo de privar a mensagem de Paulo da sua
dinâmica história redentora e de fazer dela um tratamento atemporal da justificação individual. O
centro unificador é, pelo contrário, a obra redentora de Cristo como centro da história da redenção.
O tema básico do Kerigma de todo o novo Testamento é que o cumprimento da redenção
histórica, que começou com a vinda de Cristo, está a chegar. A teologia de Paulo é a exposição dos
novos factos redentores; a característica comum, em todas as suas ideias teológicas, é o seu
relacionamento com o ato histórico de Deus da Salvação em Cristo. O significado de Cristo é a
inauguração de uma nova era de salvação. Na morte e ressurreição de Cristo, as promessas da
salvação messiânica do Velho Testamento cumpriram-se, mas dentro da era antiga. O Novo veio
dentro do alicerce do Antigo, mas o Novo também está destinado a transformar o Antigo. Portanto, a
mensagem de Paulo é tanto de uma escatologia realizada como futurística. Um entendimento
adequado, a respeito de uma nova era em Cristo, oferece uma solução para a atenção entre a
justificação e o misticismo ou a nova vida em Cristo, visto que nela ambos estão incluídos, que a
justificação é essencialmente uma realidade escatológica, mas assim como a dádiva escatológica do
Espírito foi dada dentro da história por causa da ressurreição e glorificação de Cristo, também ocorreu
o julgamento escatológico em princípio na morte de Cristo.
Tanto a justificação, a absolvição através do juiz justo, como a dádiva do Espírito Santo,
pertencem ao século vindouro, mas tornam-se objetos de experiência presente para o homem em
Cristo. Esta interpretação de Paulo coloca-o numa posição de profundo contraste com o judaísmo.
Ele, como judeu, sentia que a revelação estava incorporada na sua totalidade na lei. Não se deveria
esperar mais nada de Deus, neste século além da lei. Deus já não estava ativo em auto revelações,
na palavra profética ou eventos históricos. Somente a lei era o foco da revelação. A experiência de
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Paulo no caminho de Damasco fê-lo imaginar que a mensagem dos primeiros cristãos, que ele havia
tão rigorosamente rejeitado, era verdadeira, que Deus havia atuado novamente, revelando-se a si
mesmo e operando a sua revelação através de um evento histórico, Jesus de Nazaré. Em resumo,
Paulo encontrou uma nova compreensão da revelação ou melhor, ele recuperou o entendimento
profético da revelação como eventos libertadores divinos, interpretados pela palavra profética, pois
que Deus estava em Cristo a reconciliar consigo o mundo, não imputando aos homens as suas
transgressões; e encarregou-nos da palavra da reconciliação. A conversão de Paulo representou uma
recuperação do sentido da história libertadora que o judaísmo tinha perdido. A sua experiência com
Cristo levou-o de volta, além da lei mosaica, para redescobrir a promessa feita a Abraão e ver o seu
cumprimento recente nos eventos, na pessoa e obra de Jesus (Ladd, 2001).
Toda a sua experiência pessoal, assim como a vida religiosa levava-o a ter plena convicção
da vida após a morte, talvez por isso não a temesse. “Uma das maiores alegrias que Paulo
demonstrava como cristão era o fato de não temer a morte, pois cria que Jesus conduziu os seus
pecados sobre si na cruz, onde pagou por eles. De fato, o apóstolo tinha plena confiança no futuro.
Se morresse ou permanecesse vivo, estaria com o Senhor e continuaria a glorificá-lo. De todas as
pessoas, Paulo estava consciente de fragilidade da vida humana. Em muitas ocasiões esteve próximo
da morte e muitas vezes foi espancado e apedrejado, falou em “gemer” e carregar um fardo nesse
corpo, mas mesmo assim perseverava, ciente de que um dia o que é mortal será absorvido pela vida”
(Gardener, 1999, p.521). Na realidade, Paulo nunca se preocupou muito com o que aconteceria e
com o que viria depois da morte. Parece que possuía plena convicção de que um dia com Cristo ele
ressuscitaria dentre os mortos e herdaria a vida eterna. Por isso numa das suas declarações, diz o
seguinte “Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o
seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas” (Gardener, 1999, p.522). São muitas as
especulações em relação à sua doutrina, a como ele pensava em relação ao tempo da morte e à
ressurreição. Será que ele acreditava numa espécie de sono da alma, em que a pessoa entraria numa
fase de tipo inconsciente aguardando a vinda de Cristo, ou será que acreditava que a alma e o espírito
se uniam e se encontrariam com Cristo imediatamente depois da morte. Na realidade, pode-se
especular sobre os seus ensinos, mas há algo que é claro na sua doutrina (Gardener, 1999). A morte
para ele significava apenas “glória eterna; estar com o Senhor; vida; da parte de Deus um edifício,
uma casa….Eterna, nos céus. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que
não se veem. Pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas” (Gardener,
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1999, p.525). Sem dúvida que esta forma de vivenciar a morte proposta por Paulo através da sua
doutrina tem influenciado muitas gerações de pessoas em toda a parte do mundo. “O tema da
salvação, já latente em numerosas invocações dos mortos, exalta-se nos mistérios, que se difundem,
minam a antiga religião e renovam-se” (Morin, 1970: 187).
Morin, por sua vez, aborda também esta questão da salvação, mas de uma forma um
pouco diferente de Paulo: “Como já vimos, a salvação implica a desvalorização do duplo e a promoção
da alma, que pretende sobreviver à ruína do corpo e mesmo assegurar-se um corpo imortal. A
salvação implica igualmente a intervenção salvadora de um deus que arranca o homem à morte. O
deus da salvação é aquele cujo poder de ressurreição o homem utiliza para ele próprio ressuscitar
como ele próprio”. (Morin, 1979, p.186). Para Morin é “um deus” (Morin, 1970, p.186). Já para o
apóstolo Paulo este deus é Jesus Cristo o salvador. Daí a sua doutrina, a salvação pela graça, que é
Cristo. Morin compreendia que o cristianismo também era uma religião de salvação ou melhor a
última. “O cristianismo é a última religião de salvação, a última que será a primeira, a que exprimira
com mais violência, mais simplicidade e mais universalidade o apelo da imortalidade individual, o
ódio da morte. Cristo irradia em torno da morte, só existe para e pela morte, traz consigo a morte e
vive da morte” (Morin, 1970, p.194). É precisamente esta realidade salvadora da morte, que é Cristo,
o fundamento da doutrina paulina. E para Morin, mais uma, entre muitas formas de deuses e de
salvação. De facto a doutrina paulina vem trazer mais uma esperança para aqueles que não sabem
como enfrentar a morte.
2.3. A Teoria Agostiniana
Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, mais um, entre tantos defensores de uma vida
além da morte. Também ele nos trará uma forma salvadora pela pessoa de Cristo. Sem dúvida, não
deixou de ser uma pessoa muito importante da sua época, após uma longa busca das suas
inquietações carnais converte-se e torna-se um sacerdote. A sua constante busca pela verdade faz
com que encontre Cristo, neste caso, a verdade está no interior do homem. É neste contexto que
tenta esclarecer de onde pode vir esta verdade interior, com certeza não são sensações e nem espírito
humanos, mas procedem de algo eterno, só podendo vir daquele que é eterno, o próprio Deus. São
estes reflexos eternos iluminados que permitem que ele veja. Dando assim origem à sua doutrina da
iluminação, que para ele não é teoria, mas sim realidade comprovada. Diz ele que, no fim da vida do
homem, este mesmo homem é capaz de ver a luz da razão eterna e vê que realmente se trata de
verdades imutáveis.
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Depois da sua busca pela verdade, segue-se a sua busca por Deus. Toda a sua obra demostra
esta procura, uma vez que é uma espécie de itinerário ou caminho em direção a Deus. Para ele tudo
fala de Deus. O Bem como ele lhe chama é também amor, infinito e, antes de tudo, Ele é, porque se
manifesta destas formas ao homem. Outro grande foco da sua doutrina era o mundo, criação de
Deus. A bondade de Deus era a razão da criação e esta era dada de graça ao homem, por isso,
gratuita. Para Agostinho, Deus criou todas as coisas do nada, sendo o que fora criado composto de
matéria. Por isso, defendia que os seres espirituais, como os anjos, também possuíam uma certa
matéria. Só Deus era imaterial e era Nele que estavam as ideias de todas as coisas, que eram as
formas. O enigma do homem é outra das suas buscas. O homem é alma e o corpo é matéria criada
por Deus, mas durante muito tempo permaneceu numa verdadeira controvérsia a respeito deste
assunto, por isso enigma. Mas deixou claro que a alma é imortal por conhecer as verdades
imperecíveis e eternas. Como pode então morrer a alma ou desaparecer se ela é a sede do
indestrutível (Pelbart, 1988). “O homem é uma alma racional que se serve de um corpo mortal e
terreno” (Bassols, 2008, p.136). E por fim, a complexidade da história finda a sua doutrina. Uns são
aqueles que vivem segundo os homens e outros vivem segundo Deus, é esta a temática do livro
cidade de Deus, a da humanidade dividida em dois grupos (Pelbart, 1988). “A cidade de Deus está
baseada numa comparação entre duas cidades ideais, aquela onde reside o bem e a que é morada
do mal” (Bassols, 2008, p.136).
Mas sem dúvida no centro da sua doutrina está Deus e o homem, vida ou morte, corpo ou
alma. “Para ele, a alma participa da vida do seu criador, recebe o ser e a essência daquele que é o
Princípio eterno, portanto é vida recebida do Princípio que, por o ser, não admite contrário. Deduz-se
assim que a alma não pode morrer” (Bassols, 2008, p.137). Neste caso, conseguimos notar um
paralelo entre a doutrina de Paulo e a de Agostinho, que não divergem muito a respeito dos mesmos
assuntos: “Da mesma forma que, através da sua doutrina sobre a graça, Agostinho descreve um
homem numa luta entre duas inclinações possíveis, ou, por outras palavras, a inclinação para
procurar Deus através do amor, da crítica interior e da obediência à fé, ou, por outro lado, a amor a
si próprio e aos prazeres mundanos e carnais, também viu na história coletiva da humanidade a
encarnação do conflito entre esses dois princípios motores” (Bassols, 2008, p.162).
A morte e o inferno a restituir os mortos. Estes mortos são os tais portadores de corpos
mortais, sendo assim, todo o homem vivo é portador de um corpo e este corpo é morte, sendo o
espírito a vida. Não sendo chamado corpo mortal, mas morte (Agostinho, 2000). “ Não foi sem motivo
que não bastou falar da morte e do inferno, mas mais antes de um e outro se falou: da morte, por
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causa dos bons que puderam suportar a morte apenas e não o inferno e do inferno, por causa dos
maus que sofrem também castigo no inferno” (Agostinho, 2000, p.2040). Esta sua retórica demostra
bem a sua doutrina. Tal como a de Paulo, no espectro da esperança e do castigo para todos aqueles
que um dia enfrentarão o desafio de passar pela morte. Mas a ressurreição também faz parte da sua
doutrina. Agostinho crê que todos os salvos em Cristo ressuscitarão semelhantes a Cristo, isto é terão
o mesmo tipo de corpo. “É certo que Cristo ressuscitou com a estatura com que morreu e não é lícito
que se diga que, quando o momento da ressurreição de todos chegar, o corpo de Cristo há-de adquirir
um tamanho que não tinha quando apareceu aos seus discípulos e com o qual era deles conhecido
para se tornar igual aos mais altos” (Agostinho, 2000, p.2303). Por isso teríamos a “medida da
plenitude de Cristo” (Agostinho, 2000, p.2303).
A sua doutrina ou a sua forma de influenciar muito do que cremos hoje não deixa de ser
um obstáculo para muitos, devido ao seu aceso amor por Cristo ressuscitado. Agostinho vai mais
longe, nesta sua forma de ver o homem mortal. Disso não temos dúvida. “Portanto, tudo o que dos
corpos vivos e, depois da morte, dos cadáveres pereceu, tudo isto será restituído; e, juntamente com
isso, o que ficou nos sepulcros, passará da vetustez do corpo animal para a novidade do corpo
espiritual e ressuscitará revestido da incorruptibilidade e da imortalidade” (Agostinho, 2000, p.2323).
Esta, sem dúvida, era a sua esperança. Já para Morin, mais refinado na ciência, dizia que, “todo o
ritual cristão primitivo mergulha nas analogias mais elementares e profundas de morte-renascimento,
na magia mais impressionante” (Morin, 1979, p.195). Aquilo que para Morin é magia ou mágico,
para Agostinho era pura realidade espiritual. Podemos averiguar que, para Agostinho, uma vez que
procurou com muita intensidade a pessoa de Cristo e as suas revelações, ele se tornou um exemplo
na sua época defendendo a sua fé e a sua forma de ver o cristianismo. Mas, não podemos deixar de
mencionar que a sua doutrina teve extrema influência na sociedade da sua época e inclusive nas
nossas próprias sociedades, ditas modernas. A forma como observavam e lidavam com a morte
começara a tomar outros contornos. As sociedades primitivas por vezes omitiam e até tinham medo
de enfrentá-la. Já, Paulo, como Agostinho, caminham quase de mãos dadas quanto ao mesmo
conceito de que a morte tem de ser vivida na morte e que o medo da morte só existe quando não
conhecemos o que está além dela.
A morte não é para ser temida, mas para ser enfrentada, uma vez que não podemos fugir
de um inimigo silencioso e iminente, prestes a aparecer a qualquer instante, surpreendendo os mais
hábeis e prevenidos. De facto, hoje, esta influência é muito grande e notada, tal como as nossas
formas de vivenciar esta mesma morte estão repletas de paixões, medos e rituais, sendo para muitos
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ainda um tabu a ser ultrapassado (Agostinho, 2000). A cidade de Deus, a maior obra de Agostinho,
expressa esta realidade vivida por ele, fazendo distinção entre duas cidades: a terrestre e a celeste,
em que há uma verdadeira separação entre ambas. “Ainda hoje podemos considerar que continua a
existir esta distinção; até mesmo na hipótese em que, ateus, mantivéssemos todavia vazio o lugar de
Deus, é a distinção capital que dá dinamismo às nossas realizações” (Eslin, 2000, p.79).
Pela primeira vez é colocada em reflexão a historicidade do Reino de Deus e a história
temporal. É necessário abandonar os deuses romanos e aproximar-se de Deus, é necessário
abandonar a cidade terrestre e passar para a cidade celeste, ser um verdadeiro peregrino. O seu
pensamento é subtil. “Não se recusa a reconhecer as virtudes dos antigos romanos. No livro V, admite
o valor do amor pela glória e pela liberdade em prol da grandeza da cidade para aqueles que não
conhecem o reino dos céus” (Eslin, 2000, p.86). Santo Agostinho difere da doutrina de Paulo apenas
na questão da doutrina da predestinação. No restante, a cidade de Deus está à espera de todos os
que, após a sua morte, creram em Cristo e desejam estar com Ele para sempre até o dia da
ressurreição dos mortos (Eslin, 2000).
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CAPÍTULO III
MEDO VÉRSUS ESPERANÇA SECULARIZADA
“O último inimigo a ser destruído é a morte”.
(N.V.I, 2003, p.1979)
3.1. A Revolução Industrial
Uma das maiores marcas do nosso século começa com a poderosa revolução industrial.
Uma poderosa ideologia começa a surgir. A ideia de superproduções industriais para obtenção de
grandes lucros, a formação de organizações em defesa dos trabalhadores, mas sem dúvida a maior
marca desta era foi o capitalismo que grassa na sociedade em que vivemos, que visa apenas o lucro
financeiro em detrimento do próprio ser. Este processo que começa em dois lugares, quase ao
mesmo tempo, Inglaterra e França, vai trazer uma forma de pensar e vivenciar a morte muito diferente
do passado. O materialismo irá tomar o lugar do mito, da fé e da esperança. “Mas não seria exagerado
considerarmos esta dupla revolução - a francesa, bastante mais política e a industrial (inglesa) - não
tanto como uma coisa que pertença à história dos dois países que foram os seus principais suportes
e símbolos, mas sim como a cratera gémea de um vulcão regional bem maior. O fato de as erupções
simultâneas terem ocorrido em França e Inglaterra e de as suas características diferirem tão pouco,
não é acidental, nem sem importância” (Hobsbawm, 1962, p.2). Já para Morin seria uma “viragem
histórica, as novas mortes” (Morin, 1979, p.167). É de salientar que nas sociedades antigas, antes
deste grande acontecimento, os mortos eram quase confundidos uns com os outros e com os vivos,
numa verdadeira mescla de sentimentos.
“Quem és tu, morto ou vivo? Pergunta-se ao desconhecido que se encontra” (Morin, 1979,
p.167). Os deuses e os mortos confundiam-se, eram totalmente indiferenciados, as noções chocavam
entre si. Os deuses não deixavam de ser um produto na mentalidade e cultura arcaica salientando-se
pela sua diferenciação social. Por sua vez o mundo dos mortos diferenciava-se do mundo dos vivos,
relação que parecia ser totalmente distante uma da outra, mas ao mesmo tempo ligada pela forma
de expressão cultural do próprio homem arcaico. O mundo dos mortos, ou o interior mundo dos
mortos, tornava-se um lugar de poder em relação aos homens mortais. Neste caso, o mundo dos
mortos seria um continente muito distante do mundo dos vivos, composto por grandes lendas
mitológicas e crenças supersticiosas do desconhecido (Morin, 1979). “Assim, quanto mais os mortos
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se separavam dos vivos, tanto mais se precisarão as diferenciações entre os mortos e os poderes
divinos dos mortos-antepassados. E quanto mais os mortos-antepassados se divinizarem, tanto mais
os seus atributos divinos submergirão os seus caracteres de mortos, até se transformarem em mortos
jamais nascidos ou vivos jamais mortos, que desde seu nascimento terão vivido a vida gloriosa do
além – isto é, de puros imortais” (Morin, 1979, p.167).
Os mortos tornam-se deuses e a ciência do morto uma ciência da religião e dos mortos.
Começa a haver um deslize do quantitativo para o qualitativo, de uma certa forma, existe um
verdadeiro reencontro de afinidades como afirma Morin. “Em certo sentido, reencontramos a
afinidade micromacrocósmica, mas baseada na inteligência” (Morin, 1979, p.176). Neste caso, o
espírito humano começa a possuir a mesma essência do espírito universal, Deus. O poder da
tecnologia de produção começa a dar ao homem o poder outrora escondido no seu íntimo. O homem
começa a tornar-se racional e pessoal, em que a filosofia humana começa a rejeitar o próprio homem,
um ser completamente limitado e finito fica à mercê da sua inteligência e da sua razão. Uma
verdadeira filosofia do abandono das imortalidades pessoais do ser, que começa a fazer promoção a
uma total imortalidade espiritual que não deixou de ser poderosa na época da grande revolução
industrial, trazendo ao homem um novo tipo de espiritualidade, a espiritualidade materialista racional
que, por sua vez, começa a produzir uma visão totalmente laica da morte (Morin, 1979). “A luta
travar-se-á igualmente entre a religião e o ateísmo” (Morin, 1979, p.177).
O poder da maquinaria levará o homem à ganância capitalista sem lugar para os momentos
de reflexões e medos. No início do século XVIII, através de alguns monges mendicantes que
desempenharão um papel muito importante nas coisas relacionadas com a morte, estas suas
práticas, que eram exclusivamente clericais e monásticas, passam ao mundo dos leigos urbanizados.
Mesmo nesta era de explosão mecânica, a igreja que exercia grande pressão sobre os leigos e o medo
do além, fez com que alguns começassem a prevenir-se com garantias também espirituais (Ariès,
1989). “Vimos há pouco que ele se achava perante esta alternativa: ou conservar o seu amor aos

temporalia e perder a alma, ou renunciar a eles em proveito da beatitude celeste. A ideia vem então
de uma espécie de compromisso que lhe permite salvar a alma sem sacrificar absolutamente os

temporalia, graças à garantia dos aeterna. O testamento foi o meio religioso e quase sacramental de
associar as riquezas à obra pessoal da salvação e, no fundo, de conservar o amor às coisas da terra
desprendendo-se delas” (Ariès, 1989, p.73). O testamento não deixa de ser uma forma poderosa por
parte do poder espiritual de garantir que o homem da produção materialista continue ligado ao lado
espiritual. Dois poderes emanavam deste consenso, o primeiro era um selo autenticado de caminho
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para o céu, do género de um passaporte autenticado, que era pago com moedas temporais e, por
outro lado ou em segundo lugar, para poderem usufruir da vida na terra e dos bens adquiridos no
decorrer das suas vidas, neste caso, pago em moedas espirituais, missas, rezas e muita caridade.
Antes da revolução industrial, os grandes afortunados renunciavam a todos os seus bens
para viverem uma vida cúpida (Ariès, 1989). “O nobre do século XIV empobrece os seus herdeiros
por causa de suas fundações piedosas e caridosas: legados aos pobres, aos hospitais, às igrejas e
ordens religiosas, missas pelo repouso da alma, contáveis às centenas e aos milhares” (Ariès, 1989,
p.74). Mas as mudanças quando chegam vêm para ficar. “É a partir da Revolução Industrial que o
excedente anual pode ser investido em capital produtivo, máquinas e caminhos-de-ferro.
Anteriormente esse excedente, mesmo nas civilizações muito primitivas, tomava ordinariamente a
forma de edifícios públicos ou religiosos e, acrescentarei eu, de tesouros, coleções de ourivesaria e
obras de arte, de objetos belos: omnia temporalia. Noutros tempos, quando não comiam os seus
rendimentos, os ricos entesouravam-nos” (Ariès, 1989, p.75).
Como vimos, a poderosa revolução industrial veio trazer uma nova forma de interpretar o
mundo e de agir nele. Como no-lo mostrou Weber, o protestantismo não foi alheio a este processo. O
capitalismo não é assimilável ao auri sacra fames. Antes pelo contrário, ele representa uma forma
racional de moderação do lucro. Ao valorizar eticamente o trabalho e os lucros que dele se podiam
tirar, o protestantismo pôs um fim aos antigos constrangimentos ligados ao catolicismo, abrindo assim
o caminho ao desabrochar do capitalismo industrial. Mas, ao conferir ao trabalho e ao lucro um
significado religioso, o protestantismo conseguiu conter o capitalismo dentro de determinados limites
de foro ético. O capitalismo emancipou-se na base do desenvolvimento da lei própria da esfera
económica. O lucro tornou-se assim um desporto, funcionando numa base meramente mecânica.
Não há dúvida que essa emancipação do capitalismo se deve a uma nova conceção do mundo que
influenciou também a conceção que o Homem teve da morte.
Mas, mesmo em plena Revolução Industrial, em que o lucro e o poder do capital eram os
alvos, o medo da morte não desapareceu. Goldberg contrasta ao referir que “mesmo assim, o ser
humano continuaria prisioneiro da angústia e mal-estar causados pela impressão de um perigo
iminente, mais vago e difuso, e do medo, reação perante uma ameaça conhecida. Diante da morte,
angústia e medo somam-se. Ela é vaga conhecida e inevitável. Compreender que é parte da vida e
uma experiência comum a todos os indivíduos pode ajudar a relativizá-la, considerando-a mais uma
companheira na longa viagem da ainda jovem espécie humana na terra” (Goldberg, 1992, p.21).
Seguindo o seu pensamento, ele afirma ainda que “Tanto os homens como os animais, segundo
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Herzog, têm medo da Morte, pois possuem instinto de autoconservação, algo inato. Contudo, os seres
humanos horrorizam-se com a Morte de outra pessoa, havendo uma forte tendência para fugir à vista
de um cadáver.
Tal fato não se encontra entre os animais, constituindo uma diferença muito significativa.
Os rituais de origem religiosa e os estudos científicos da Morte seriam exatamente formas de
racionalizar ‘o horror do incompreensível’, pois o terror da Morte em si mesma também ocorre nos
animais. Estes simplesmente vivenciam-na; o homem interroga-a” (Goldberg, 1992, p.22).
3.2. Desencantamento e Intelectualização da Vida: A Teoria de Weber
O pensamento de Weber exige que nos situemos um pouco no contexto da história
intelectual alemã, da sua época. Formado pela Escola Histórica, foi a partir do idealismo histórico que
tentou traçar a sua conceção de uma ciência social objetiva capaz de demonstrações e provas,
compreensiva da realidade social, inteiramente separada de uma metafísica do espírito ou da história.
Ao contrário dos seus colegas sociólogos não era um filósofo, mas um jurista e um economista.
Diversos aspetos do seu pensamento têm origem nesta dupla formação. Por exemplo, quando
acentua a noção de sentido objetivo e afirma que o sociólogo quer aprender essencialmente o sentido
que o ator atribui aos seus atos, às suas decisões e às suas realizações, é influenciado pelas suas
reflexões de jurista. Com efeito, é fácil distinguir o sentido objetivo que o professor pode dar às regras
de direito e o sentido subjetivo dessas regras, quer dizer, a interpretação que delas fazem os que lhes
estão sujeitos e tal distinção permite compreender a ação que a regra de direito exerce sobre o
comportamento dos indivíduos (Giddens, 2014).
Weber, em vários dos seus estudos epistemológicos, esforçou-se por discriminar
rigorosamente os diferentes modos de interpretação do direito sempre com o fim de lembrar que o
sociólogo visa o sentido subjetivo, quer dizer, a realidade vivida do direito, segundo este, é pensado
pelos indivíduos e de acordo com o modo como parcialmente condiciona os seus comportamentos.
Da mesma maneira, a sua experiência de economista levou-o a refletir sobre a relação entre a teoria
económica enquanto reconstrução racionalizante do comportamento e a realidade económica
concreta, muitas vezes incoerente, tal como é vivida pelos homens. Mas o pensamento de Weber
influenciado pela experiência de jurista e de economista, foi sobretudo marcado por uma dilaceração
interior que parece ligada à contradição entre uma nostalgia religiosa e as exigências científicas.
Weber é igualmente dilacerado pela contradição entre a ciência e a ação, entre a carreira de professor
e a de homem político. Pertence à Escola dos sociólogos que a frustração política conduziu e limitou
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à ciência e à universidade. Combinava, além disso, em política, escolhas que se conciliam bastante
mal. Tinha as paixões das liberdades pessoais e julgava que sem um mínimo de direitos do homem
não é possível viver (Giddens, 2014).
Mas obsidiava-o a grandeza nacional e sonhava, na altura da primeira grande guerra
mundial, com a entrada da sua pátria na Welpolitik. Paixão pela liberdade e obsessão pela grandeza
alemã, hostilidade a Guilherme II e fidelidade ao regime imperial, estas atitudes culminavam na
conceção de uma reforma da constituição do Reich num sentido parlamentar, coisa que com o recuo
de cerca de meio século nos parece uma solução extremamente fraca para os problemas que o
próprio Weber levantava (Giddens, 2014).
A fé não era importante para Weber, mas sim o racionalismo, por isso o protestantismo
seria uma espécie de racionalização religiosa levada às últimas consequências ao ser instituída como
uma religião sistémica, doutrinária e estimuladora de um ascetismo ético intramundano. Foi este o
conceito com o qual conseguiu observar a modernidade, respetivas implicações e o indivíduo como
um agente desta mesma modernidade. Talvez a maior preocupação de Weber tivesse sido a de tentar
compreender a sociedade moderna, o seu espírito e o verdadeiro processo de racionalização que a
gerou. O processo de racionalização do mundo desembocou num desencantamento da vida que
inspira no individuo uma sensação de domínio sobre tudo o que não dá espaço para nenhum poder
externo, superior, misterioso ou místico. Este poder externo não poderá, de forma alguma, interferir
no curso de vida do indivíduo, sabotando todo o poder mágico de outrora. Ora, este processo de
racionalização onde a religião despoja a magia, trouxe um outro movimento, o movimento da
secularização, que seria o despojar da religião pela ciência. Neste caso, podemos dizer que a
racionalização remeteu para a escuridão a magia da crença enquanto a ciência remeteu a religião,
que estava no cenário central da vida pública, para os recônditos privados e familiares dos lares,
passando assim a religião a ser marginalizada neste processo de secularização (Giddens, 2014).
Agora a ciência adquire um estatuto da legitimação da verdade e a religião um simples
objeto do foro íntimo. Para Weber a racionalização é, sem dúvida, o conceito que mais se adapta à
modernidade com um bom fio condutor que é a sociologia da religião, desenvolvida nomeadamente
nos seus trabalhos sobre as “religiões mundiais” (Weber, 1979, p.309), onde mostra as diferentes
atividades que se desenvolvem seguindo a sua lei própria, separando-se assim do domínio da religião
ao qual ficaram amarradas até então. Assim, a cultura e a economia emanciparam-se
progressivamente da esfera religiosa por meio deste processo de racionalização. E é este racionalismo
cultural que dá abertura para a economia racional capitalista, para o Estado moderno e para o direito
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formal. Mas para Weber, todo o processo expansivo da racionalização já fora antecipado pela
racionalização religiosa (Weber, 1979).
Não há dúvida que o processo de racionalização de que fala Weber veio desmistificar, isto
é, romper com o mito, com os enigmas, romper com ideologias que não deixam de ser um dos termos
para o desencantamento do mundo, que reprime todas as formas de cultos mágicos religiosos. Estas
tais “religiões mundiais” (Weber, 1979, p.309), por lidarem com uma esfera do desconhecido,
possuem ainda, é certo, um caráter totalmente místico e oculto. São estes os desafios, o desvendar
de uma forma racional que se emancipa do mágico e do oculto. Mas, por mais que algumas religiões
estudadas por Weber lhe dessem um suporte racional, outras se distinguiam por serem para ele
menos racionais e intransigentes. Se, de facto, Deus estava tão longe e a Igreja não conseguia
aproximar o Homem Dele, sem saber se seria um eleito ou não, por que motivo havia de se continuar
a insistir nesta crença? Assim começa, sem dúvida, o racionalismo a posicionar-se à frente da religião,
sendo que a ciência toma partido como uma força de resposta aos questionamentos religiosos
(Weber, 2001).
Mas a ciência tem os seus limites, como bem viu Weber: “Todas as ciências da natureza
nos dão uma resposta à pergunta que devemos fazer, se quisermos dominar tecnicamente a natureza.
Mas elas deixam totalmente de lado, ou fazem apenas suposições que se enquadram nas suas
finalidades, se, afinal, devemos e queremos realmente ‘tecnicamente’ dominar a vida, e se, em última
análise, há um sentido nisso tudo” (Weber, 2001, p.444). Weber conseguiu perceber que as
civilizações se enriquecem continuamente no que diz respeito às experiências, pensamentos e
problemas vividos. O Homem civilizado até podia cansar-se da sua vida, mas jamais podia preenchêla de significados. Sendo assim, temos um verdadeiro dilema. O drama da visão existencial é que
num mundo desencantado pela ciência, a morte se torna um absurdo e por conseguinte a vida
também. Nesta mesma linha de pensamento de Weber é primordial o “estádio da especialização”
(Weber, 1973, p.150), no qual a ciência começou a entrar e quem não for apto para entrar nesta
esfera de entendimento, uma espécie de plenitude científica não precisará de encontrar a “salvação
da sua alma” (Weber, 1973, p.150), contentando-se com a “vivência da ciência” (Weber, 1973,
p.150). Se não for vivida com esta paixão seria melhor que o homem se dedicasse a qualquer outra
coisa, menos à ciência (Weber, 1973).
Parece que, para Weber, a ciência era uma espécie de resposta à morte, pelo menos para
os mais corajosos, para aqueles que dispensam toda a forma de redenção. Pois, o mundo científico
e desencantado pela ciência trouxe de facto a esta sociedade científica uma vida sem sentido, sem
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valor, uma mera tragédia fortuita. Na realidade, a ciência não deixa de trazer mais perguntas ou
questões à medida que se desenvolve, do que trazer respostas às grandes perguntas tais como:
Porque morremos, ou porque vivemos? Podemos dizer então, que a ciência não é um progresso geral
da civilização, mas uma forte e cada vez maior alienação do próprio homem. A religião e a crença no
sagrado e no profano são remetidos para a esfera do irracional. E ao fazer isto o homem acaba de
pôr de parte as bases racionais da sua própria civilização, ficando ao mesmo tempo desprovido dos
conteúdos místicos e poéticos da sua própria existência. Para Weber o homem científico continua a
possuir mais conhecimento do que seus antepassados e este “processo de desmagificação, que
durou muito tempo, foi vencido pelo “progresso em que a ciência se insere como elemento integrante
e força propulsora, tem algum sentido que transcenda o puramente prático e teórico” (Weber, 1973,
p.159).
Weber aborda este problema através da obra de Leão Tolstoi, sendo que este medita na
seguinte questão. É exatamente o contrário que sucedeu nos tempos antigos marcados pelo
monoteísmo judaico: “Se a morte constitui ou não um fenómeno sem sentido. A sua resposta é que
para o homem culto a morte não tem sentido (Weber, 1973, p.159). Ao dar o exemplo de “Abraão
ou qualquer camponês dos velhos tempos morria velho e saciado de viver porque fazia parte do
círculo orgânico da vida; porque, de acordo com seu sentido imanente, a sua vida tinha-lhe já dado,
ao chegar ao fim dos seus dias, quanto a vida lhe poderia oferecer; porque não ficava, à sua frente,
nenhum enigma que desejasse decifrar e podia-se sentir satisfeito” (Weber, 1973, p.159). Já o
homem moderno mergulhado no saber podia sentir-se “cansado de viver mas não saciado” (Weber,
1973, p.160).
Podemos notar claramente o afastamento do homem moderno científico da crença ou do
mágico como chama Weber. Agora a ciência não compactua com a teologia pietista e o seu caminho
para Deus, mas quer encontrar o seu próprio caminho. “A ciência caminha para Deus? Caminha para
Deus, esse poder especificamente alheio à divindade? Quer o confesse ou não, ninguém pode hoje
ter dúvidas, no mais íntimo do seu ser, de que a ciência é alheia à ideia de Deus” (Weber, 1973,
p.164). Com esta separação, o homem moderno cai no irracional e a ciência não consegue dar
resposta às suas condições existenciais, a religião já não serve para nada. E o homem moderno e
científico começa a procurar formas irracionais de crenças, acabando por se refugiar nos misticismos,
tais como o romantismo alemão do século XIX, ou o New Age do século XX. Neste caso, o romantismo
serviria a ciência de uma forma subtil e interessante. Uma vez que queriam dar ao indivíduo uma
visão do mundo centrada no próprio ser, teriam que fazer o homem moderno pensar nos factos
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incómodos e perturbadores da vida. Um destes factos eram as questões religiosas do homem e a
própria questão da morte (Weber, 1973).
“Os numerosos deuses antigos, desmistificados e convertidos em poderes impessoais saem
dos seus túmulos, pretendem dominar as nossas vidas e recomeçam entre eles a eterna luta (Weber,
1973, p.176). O que se tornava difícil para Weber era que os homens modernos tinham esta rotina
e esta rotina mística e religiosa criava uma debilidade que era uma “incapacidade para encarar de
frente o severo rosto do destino do nosso tempo” (Weber, 1973, p.176). O belo e útil teriam de ser
fortalecidos para abrangerem o homem moderno nesta nova mística, nesta nova crença que apagaria
todo o pensamento religioso. “A ciência como vocação” (Weber, 1973, p.181) seria esta grande arma.
A ciência proporcionaria ao homem moderno conhecimentos e técnicas capazes de dominar
a vida e os seus destinos. “A ciência proporcionaria métodos para pensar, instrumentos e disciplina
para o fazer” (Weber, 1973, p.164). E se todos eles se mantiverem fiéis à ciência e a si mesmos
chegariam a um esclarecimento mais real dos seus próprios medos e receios. Afinal que tipo de
deuses o homem poderia servir? Neste caso, para Max, a ciência ocuparia este lugar. Já no caso da

New Age, ou Nova era, que sempre proclamou a ideologia de um mundo sem religiões, esta filosofia
de vida baseada na consciência moral, psicológica, ética e social colmataria a charlataria religiosa e
os seus deuses, uma vez que estas questões místicas e religiosas já estariam fora do seu tempo. “ O
destino do nosso tempo, racionalizado e intelectualizado e, sobretudo, desmistificador do mundo, é
que precisamente os valores últimos e mais sublimes desapareceram da vida pública e se retiraram
ou para o reino ultraterreno da vida mística, ou para a fraternidade das relações imediatas dos
indivíduos entre si (Weber, 1973, p.187).
3.3. O Conhecimento Científico
Outro aspeto interessante desta época foi o poder do conhecimento científico e a fé na
produção. Por mais que a sede pela produção tenha tomado conta do homem, o passado continua a
deixar distantes os factos que o cercam a cada dia. Por mais que agora a meta seja o lucro
desenfreado de uma sociedade que opta pela mecanização dos seus produtos, a fé ou a própria igreja
criará sistemas para manterem os homens aprisionados nos dogmas e pensamentos das coisas
futuras. Por mais que a ciência venha a querer separar-se do religioso, a força da espiritualidade do
homem não o deixará descansar. Será que o tempo das grandes descobertas conseguirá fazer com
que o bicho homem se venha a separar do seu medo da morte, seu terror bem presente? Na realidade,
a morte está logo ali, ao virar da esquina, no mero levantar-se pela manhã, à espreita, pronta para
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sacar o mais ávido dos mortais. Veja-se Freud e a sua conclusão a respeito da “existência de um
instinto de morte” (Daco, 1979, p.66). Este autor, ao considerar a vida dos homens no decorrer da
história ou dos tempos, “Fica estupefacto com a sua tendência para a destruição” (Daco, 1979, p.66).
Esta tendência manifestar-se-ia através das guerras, agressividade, rebaixamento do ser e
muita auto-humilhação: a eterna “tendência para a repetição” (Daco, 1979, p.67). Tal como é
descrito, o ser humano possui uma tendência nata para repetir experiências passadas, isto é “voltar
a estádios anteriores do seu desenvolvimento” (Daco, 1979, p.67). Por isso, o pensamento de Freud
era que “antes de ser vivo, todo o homem foi não-vivo. Se a tendência para voltar a estágios anteriores
existe, todo o homem deve ter em si uma pulsão instintiva que o conduz para a morte, será isto
verdadeiro? A questão permanece em aberto” (Daco, 1979, p.67).
Mesmo com tanta tecnologia a surgir, numa era de revoluções, a ciência, a própria ciência,
começa a deparar-se com entraves difíceis de resolver e conter. Como é interessante o contraste
desta era crescente e a preocupação com o lucro, a ciência e o morrer! Será que foi o pânico diante
da morte que “levou à criação de cerca de 12 mil divindades fúnebres e 4 mil fatídicas na cultura da
humanidade” (Goldberg, 1992, p.47). Tal deixará o homem ganancioso em verdadeira paz? Será que
a fé na produção conseguirá colmatar tamanha lacuna no homem mortal? A ciência começa a tomar
proporções gigantescas, o conhecimento é cada vez mais procurado, um novo tipo de doutrina ou
religião começa a surgir. Verdadeiros sacerdotes de uma nova ideologia aparecem, estes são alguns
teóricos, entre eles, os marxistas.
Marx diz-nos “que se o económico domina no capitalismo, não se pode negar que a Idade
Média dominava o catolicismo (ou seja a estrutura ideológica, e em Atenas e Roma, a política. Mas,
diz, são as condições económicas de então que explicam […] porque num caso o catolicismo e noutro
a política desempenhavam o papel principal (ou dominante) ” (Harnecker, 1971, p.17). O rompimento
com o catolicismo, a fé, começa a tomar proporções sem retorno aparente. Mas conseguirão estas
novas formas de religiosidade secular quebrar uma estrutura que se vinha a impor durante alguns
séculos, o cristianismo e as demais culturas que enfatizavam o morrer? Será ainda que a crença no
comunismo conseguirá colmatar os desejos dos mortais e retirar-lhes os seus medos, entre eles o
principal, o da morte? Ou será que o comunismo representa uma religião secularizada, prometendo
um paraíso, embora para os tempos presentes? Pelo menos seis teorias relacionadas com a morte
tentaram dar uma resposta complacente e firme, mesmo neste tempo marcado por uma nova
mecanização do saber científico.
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A teoria materialista pregava que nada sobreviveria, a morte era o encerrar do ser vivente
(Kreeft, 2008). “Raramente considerado antes do seculo XVII, o materialismo agora é uma visão
minoritária forte em nações industrializadas. É a consequência natural do ateísmo” (Kreeft, 2008,
p.353). A teoria do paganismo pregava que após a morte ficaria uma parte sombria e vaga do nosso
eu, como um fantasma, que iria triste para o submundo dos mortos. Este fantasma era alguém menos
vivo, real e substancial do que a própria pessoa viva, uma espécie de cópia de um original perdido. A
teoria reencarnacionista acreditava e pregava que a alma individual do homem iria sobreviver e
reencarnar noutro corpo. Após a alma se tornar mais iluminada e cumprir o seu propósito na terra
ficaria mais divinizada, melhorada e neste caso seria absorvida pelo divino. A teoria panteísta
anunciava que a morte não mudaria em nada, porque o que de facto sobrevive à morte era o mesmo
real anterior à morte. A teoria da imortalidade pregava que a alma sobreviveria à morte, mas o corpo
não. Sendo que esta alma alcançaria o seu estádio ou destino nos céus ou no inferno. E a teoria da
ressurreição propugna que na morte a alma se separa do corpo, vindo depois um novo corpo para
esta alma, através de um poder divino. Esta ressurreição sobrenatural era a mais pregada pelo
cristianismo, ou melhor, o centro da fé cristã. Dentro desta teoria outra teoria toma forma, a teoria da
imortalidade da alma, em que a alma sobreviveria à morte física do homem (Kreeft, 2008).
Será capaz a ciência de desfazer tamanho problema causado pelo próprio homem e pelos
seus temores de morte? Morin estabelece uma relação entre a ciência e a morte, em que a ciência
estaria contra a morte de uma forma sábia e prepotente. “O caráter duplo, normal e patológico da
morte condiciona as próprias perspetivas da luta contra a morte. Porque, na medida em que a morte
fosse apenas normal, isto é, desgaste inelutável característico da realidade viva, a única saída seria
transformar a própria natureza da vida, quer dizer, a priori não haveria saída” (Morin, 1979, p.297).
Neste caso, uma vez que a morte e a velhice são normais, só poderiam ser tratadas de uma
forma médica e científica, as quais dependem de ajuda qualificada. “Em última análise, a velhicedoença poder-se-ia tratar como a doença” (Morin, 1979, p.298). A velhice e a morte abririam caminho
à ação. Neste caso uma ação paliativa que passaria para uma ação restauradora (Morin, 1979).
Mas não é apenas na medicina que começa a haver uma busca do saber, nem se trata
somente da questão “religião versus ciência”. Outro grande acontecimento é a declaração de
Nietzsche, que declara a morte de Deus, pelo facto de termos alcançado grandes avanços na área da
ciência e do pensamento e partilhava com as ideias de Comte que o mundo civilizado estava a superar
as ideias teológicas com a presença do pensamento científico positivo. Mas Nietzsche, ao referir-se
às bruxas que eram queimadas, dizia que elas acreditavam que faziam mal pelo facto de estarem a
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ser punidas. Na verdade, esta declaração deixa em aberto o facto de que nós buscaríamos um
significado para o que nos acontece. Isto pode ser considerado como uma declaração de fé para
alguns. Entre os filósofos americanos permanece intacta a conceção clássica que é centrada no ser
e na busca do seu sentido. Na verdade, permanecem fiéis à metafísica. Ciências que investigam as
causas primeiras e os primeiros princípios, no que toca à religião a sua definição torna-se difícil,
principalmente se falarmos no ser supremo, logo nos deparamos com obstáculos muito sérios.
Porém, o termo religião que cuida quase exclusivamente da questão de dar resposta à morte, só se
emprega para designar grandes politeísmos orientais ou monoteísmos que tiveram origem no antigo
testamento. Mas para nós é necessário dar um sentido mais contundente. Todo o simbolismo, ritual,
figura e mitologia possuem um certo valor religioso, como se diz, a experiência do sagrado que é uma
estrutura consciente, porque está ligada a nós, na ideia de ser um significado da verdade.
O problema da existência de Deus e da morte debate-se em vários parâmetros e entre vários
filósofos. Uns porque querem analisar este assunto seguindo o princípio da filosofia analítica. Porém,
devia ser da competência da filosofia das religiões analisar estes casos porque parte do princípio de
analisar a verdade como crenças religiosas, no seu contexto real. É interessante notar que alguns
temas da filosofia da religião para alguns filósofos não passam de mera mediocridade, porque se
concentram um pouco no sagrado e no profano e não no aspeto histórico da humanidade. Ora,
filósofos como William Rowe, Jean Guitton, John Milton, Blaise Pascal, René Descartes, entre outros,
sempre exploraram esta área vasta em conhecimento e saber.
Na verdade, a filosofia da religião não aparece no contexto de uma ciência, que analisa os
enunciados e características da história. Estuda o fenómeno da religiosidade, mediante a sua
revelação em todas as culturas, isto é, a sua forma de manifestação religiosa. É também interessante
notar que a filosofia da religião não deixa de abraçar a teologia, por isso a religiosidade é sobrenatural
e, por consequência, inacessível à pura razão, sendo da competência da teologia. A religião é um
fenómeno cultural e, por isso, compete à filosofia da religião, que anda de braço dado com a teologia,
estudar este fenómeno cultural que não pode ser submetido a uma análise filosófica, da razão. Porém,
o único traço em comum entre ambas é a presença de um radical sentido de culpa. Mesmo do ponto
de vista da ciência um tanto restrita, a visão da sociologia é de um plano estritamente ético. Na
realidade, a ciência tem colocado a vida do ser humano numa área muito difícil de convivência. Se
tudo fosse permitido, o mundo seria um mundo sem satisfação.
Porém, a ciência depara-se com um problema em relação à morte. Este é de saber se a
religiosidade do homem é uma expressão criativa do próprio homem ou se é uma revelação ou uma
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graça dada ao homem. No primeiro caso, se fosse criação do próprio homem, no decorrer do tempo
transformar-se-ia numa mera ilusão, sendo assim, em breve, substituída pelo saber científico. Um
saber que traria a superioridade da ciência em relação à própria crença do homem.
A segunda é a necessidade de uma revelação sobrenatural. Na realidade, o que confunde
os estudiosos é a presença no homem da ideia do infinito, o homem que não morre. Nada indica que
é natural do homem, mas é algo inato, trazendo à deriva, a ideia de Deus. Sendo que este tempo de
grande levante é contra a existência de Deus e de uma vida regada de mitos, que corresponde
também ao culminar de muitas ciências e, com elas, ao culminar dos seus eruditos. Como lutar
contra um ser que pensa, duvida e nega. Isto basta para alguns pensadores se posicionarem e
duvidarem se somos imperfeitos e finitos. Ora, como ter uma certeza acerca do imperfeito, se não
fosse pela ideia de algo infinito e perfeito? Isto é, como compreender-se a si mesmo sem a ideia de
um Deus? A lógica cartesiana é que não é negando as limitações do finito que chegamos ao infinito,
mas, ao contrário, é pela aceitação dos limites que o nosso espírito descobre o infinito. A ideia do ser
perfeito, tão expandida e tão rica, é de tal modo superior a nós, que não pode vir de nós mesmos,
que somos limitados, fracos, imperfeitos e também não pode vir de nenhum ser finito, só pode ser
provisão de Deus, para alguns pensadores. Vendo a exposição de alguns filósofos, que incorporam a
ideia de que Deus efetivamente não expressa um processo criativo do homem, antes se revela com
a ideia de que é concedida como uma graça, dando a ideia de ser inata. Devemos então levar em
conta algumas considerações em relação à natureza da religiosidade, distinguindo o aspeto
doutrinário do ritualismo que, na verdade, analisados, descobrimos que se completam e se implicam
mutuamente. É que o ritual cria uma maior facilidade para a doutrina e a doutrina precede e sucede
o conjunto das práticas rituais. Sendo também, quem sabe, uma falsa questão, pelo facto de ser
deixada de lado (Penna, 2000).
Como poderá nesta crescente onda do saber o homem mortal, a ciência, separar o sagrado
do profano? Sendo que o profano é a esfera da rotina, do mundano, do natural e do mundo prático.
O profano é mais natural e a sua natureza opera no dia-a-dia. É talvez uma das formas mais antigas
de se viver. É aquela em que o homem não se importa muito com as coisas da alma, mas sim em
dar voz a tudo que está à sua volta e tentar encontrar explicações para tudo. O sagrado é a esfera do
incomum, do extraordinário, do que não se deve considerar levianamente, do fora deste mundo. As
suas atitudes são demonstradas sob a forma de horror, senso de mistério, circunspeção em tratar
com alguma coisa especial. Enfim, o sagrado é considerado o sobrenatural, que opera de maneira
julgada incomum e especial. As conotações emocionais são, consequentemente, diferentes. São o
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produto de estados mentais humanos. A morte está entre os problemas a serem resolvidos mesmo
dentro do sagrado e o profano terá de dar resposta aos homens sociais (Hoebel, 1976).
Não poderia deixar de referir Geerts que faz uma boa explanação entre a ciência e a religião
como sistema cultural. Este autor faz o paralelo entre a ciência exata, ciência normal e a religião.
Mostrando como pensam alguns pensadores da época, designadamente Weber, Freud, Durkheim,
Malinowski, faz um paralelo entre os mesmos, as suas teorias e os alicerces da tradição dos símbolos
e das culturas já existentes. O autor descreve que a diferença entre a religião e o senso comum é
apenas o ponto de partida. Esta comparação feita entre a antropologia, os génios deste tempo e o
próprio autor leva-o a definir a religião como um sistema algo curioso. Vejamos alguns pontos
interessantes. É um sistema de símbolos que atua para nos mostrar o poder que os símbolos
possuem a seguirem os seres humanos. De tal forma que nem mesmo os grandes pensadores da
época conseguem dar explicações credíveis a nível de conceito de todos. A sua abordagem do carácter
humano no seu interior está muito arraigado nos simbolismos e por isso é difícil despertar neles seja
o que for. Também estabelece poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos
homens através da consciência, que mostra que o ser é um ser consciente e faz tudo pela sua própria
vontade. Como podemos deter este fator determinante na vida das pessoas, a do ser pensante?
Podemos observar que este fator é determinante na vida de uma sociedade ou de uma tribo indígena.
Porque todos eles podem agir segundo a consciência das suas próprias naturezas. Outro aspeto
importante é o temor e a motivação, que são fatores explicados pelo crer. É algo difícil de se explicar
na interpretação das culturas.
Outro fator, muito mais difícil de explicar, principalmente pela ciência, é o sofrimento,
porque alguns sofrem e outros não, e também as motivações que levam o ser a ter determinados
princípios de vida em detrimento de outros. Sabemos que o sagrado traz em torno de si mesmo um
sentido de obrigação e de sacrifício. Ele não somente encoraja a devoção, mas exige, não apenas
induz a aceitação como reforça também o compromisso emocional, não sendo meramente metafísico
ou ético. A sua força está na fidelidade como expressão da sua natureza real. A discussão da
antropologia trouxe à tona dois termos interessantes: ethos e a visão de mundo, que é uma análise
de símbolos sagrados. O ethos, por sua vez, é a expressão de um povo, a qualidade de vida do
mesmo. A visão de mundo é o que este povo tem como quadro elaborativo das coisas como elas são,
na simples realidade, seu conceito da natureza, de si mesma e da sociedade. Podemos definir ethos
como sendo a realidade vivida com os nossos símbolos e crenças, enquanto a visão do mundo é o
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irreal, uma visão que traz sobre nós um peso de consciência que nos leva a transportá-lo para o real
nas nossas vidas (Geertz, 1989).
3.4. A Era das Luzes
Na era das Luzes, começaram a surgir os grandes iluministas, entre eles Rousseau,
precursor do romantismo do século XIX. Foi característico do Iluminismo, o pensamento de que a
sociedade tinha pervertido o homem natural, o selvagem nobre, que vivia harmoniosamente com a
natureza, livre de egoísmo, cobiça, possessividade e ciúme. Rousseau dá uma descrição hipotética
do estado natural do homem, propondo que, apesar de desigualmente dotado pela natureza, os
homens numa dada época eram de fato iguais, viviam isolados um dos outros e não estavam
subordinados a ninguém; eles evitavam-se uns aos outros como fazem os animais selvagens. De
acordo com Rousseau, cataclismos geológicos reuniram os homens na idade de ouro descrita em
vários mitos, uma idade de vida comunal primitiva na qual o homem aprendia o bem juntamente com
o mal nos prazeres do amor, amizade, canções, danças e no sofrimento da inveja, ódio, guerra e da
morte (Fortes, 1996).
A era das Luzes, enquanto busca da razão, do esclarecimento, do raciocínio humano, leva
a uma verdadeira revolução dos pensamentos e indagações em muitos campos. Mas a indagação
sobre a morte fica ainda num campo totalmente obscuro. Podemos notar uma grande afronta à
própria igreja e aos seus dogmas espirituais, mas pouco se indaga o homem espiritual e suas
verdadeiras necessidades. Mesmo que as suas críticas à autoridade política e religiosa sejam
efémeras, pela afirmação da liberdade e pela confiança na razão e no progresso da ciência, a morte
continua a pairar pelos séculos à procura dos mais sábios e atrevidos a dar resposta às suas mais
sórdidas loucuras (Ariès, 1989). Então surge “a morte domesticada” (Ariès, 1989, p.19), ou seja, um
tipo de ritual no qual as cerimónias se tornavam públicas e eram organizadas pelos próprios
agonizantes. “A câmara do moribundo convertia-se então em lugar público. A entrada era livre” (Ariès,
1989, p.24). Outro aspeto é que este moribundo fazia questão que os parentes, vizinhos e amigos
estivessem presentes.
Havia também uma “simplicidade com a qual os ritos da morte eram aceites e cumpridos,
duma maneira cerimonial, é certo, mas sem caráter dramático, sem movimento de emoções
excessivas (Ariès, 1989, p.24). O mundo começa a mudar e a morte tradicional começa a cair no
esquecimento. Aquela morte mais “familiar, próxima, atenuada e indiferente, opõe-se muito à nossa,
em que a morte provoca medo, a ponto de nem ousarmos dizer-lhe o nome” (Ariès, 1989, p.25).
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Mas mesmo com tanta dificuldade de enfrentar a morte, o homem da era industrial, das Luzes,
começa também a tomar consciência do seu destino. Por muito que os seus antepassados
possuíssem um temor à morte, mesmo conhecendo as pessoas que partiam, estas mudanças eram
notórias. O homem do passado queria impedir o regresso dos mortos para estes não perturbarem os
vivos, por isso “o mundo dos vivos deveria manter-se separado dos mortos” (Ariès, 1989, p.25). Por
esta razão surge a lei das Doze Tábuas, uma lei romana que proibia os mortos de serem enterrados
dentro das cidades, razão pela qual a maior parte dos cemitérios daquele tempo era fora das cidades.
“Podemos assim imaginar o cemitério tal como existia na Idade Média e ainda nos séculos XVII e
XVIII, até à época das Luzes” (Ariès, 1989, p.28).
É nesta época, a era da consciência, que se começam a notar mudanças. É desta tal morte
domada que nos fala Ariès, que começa a despertar outros interesses na vida dos homens
materialistas. As pessoas começam a familiarizar-se com os mortos e inclusive com as suas próprias
mortes. Os túmulos passam a ser mais frequentes e até mesmo a arte começa a mudar. Muitas
placas com inscrições e imagens começam a surgir, com a finalidade do morto sair do anonimato e
se conservar a sua identidade (Ariès, 1989). “Teve lugar uma mutação histórica muito importante,
como diz um medievalista contemporâneo muito importante, a maneira como os homens aplicaram
a sua reflexão ao que os rodeava e lhes dizia respeito transformou-se profundamente, à medida que
os mecanismos mentais – as maneiras de raciocinar, de apreender as realidades concretas ou
abstratas e de conceber as ideias – evoluíram radicalmente” (Ariès, 1989, p.41).
Realmente uma verdadeira descoberta: o homem descobriria a sua própria vida individual.
Outro aspeto importante é a importância que começa a ser dada à morte do outro, o homem começa
a querer dar sentido novo à morte. A arte também é renovada, “inúmeras cenas ou motivos, na arte
e na literatura, associam a morte ao amor, Thanatos a eros: temas erótico-macabros ou temas
simplesmente mórbidos, que documentam uma complacência extrema com os obstáculos da morte,
do sofrimento, dos suplícios” (Ariès, 1989, p.43). Começam a abundar os testemunhos literários: “As
meditações de Lamartine são meditações sobre a morte. Mas temos igualmente muitas memórias e
cartas. Durante os anos de 1840, uma família francesa, os La Ferronays, foi dizimada pela
tuberculose. Uma sobrevivente, Pauline Craven, publicou os diários íntimos e a correspondência dos
irmãos e parentes, que são, na sua maioria, relatos de doenças, agonias, mortes e reflexões sobre a
morte” (Ariès, 1989, p.44). Este poder de vivenciar a morte e trazer uma nova forma ou fórmula de
cultuar os que partiam toma formas distintas em várias áreas da sociedade até “a morte no leito tinha
noutros tempos a solenidade, mas também a banalidade, das cerimónias sazonais. A morte era
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aguardada e as pessoas entregavam-se então aos rituais previstos pelo costume” (Ariès, 1989, p.45).
Porém, “uma paixão nova se apodera dos presentes. A emoção agita-os, eles choram, rezam,
gesticulam. Não recusam os gestos ditados pelo uso, bem pelo contrário, mas retiram-lhes o seu
caráter banal e costumeiro. Descrevendo-nos a partir de então como se tivessem sido inventados pela
primeira vez, espontâneos, inspirados por uma dor apaixonada, única do género” (Ariès, 1989, p.46).
Outros dois aspetos são de extrema importância neste tempo.
A nova ideologia marxista e a declaração de Nietzsche são, por sua vez, frutos de uma
verdadeira revolução mental. Marx, sem dúvida, traz uma nova ideologia que veio para ficar. Este
movimento assume proporções gigantescas e de uma certa forma não deixa de se assumir como
uma esperança messiânica para muitos. Um novo conceito de adoração começa a surgir, deixando
de lado a filosofia do espiritual, para se focar e centrar exclusivamente no concreto e no social (Eslin,
2000). “A burguesia, numa palavra, substitui a exploração disfarçada sob as ilusões religiosas e
políticas pela exploração aberta, cínica, direta, brutal” (Eslin, 2000, p.208). É que de fato “o homem
faz a religião, não a religião faz o homem, Marx dialetiza-a: A religião é na verdade a consciência e o
sentimento próprio do homem que, ou ainda não foi encontrada, ou então já se tornou a perder”
(Eslin, 2000, p.208). Para Marx, o homem religioso não deixava de ser a emancipação do estado
religioso. O verdadeiro programa de Marx é mesmo a supressão da religião: “A verdadeira felicidade
do povo exige que a religião seja suprimida enquanto felicidade ilusória do povo (Eslin, 2000, p.209).
Podemos também dizer que nos planos económicos as ideias também eram básicas. A ideia era que
o trabalho não deixa de ser uma condição inerente à existência da espécie humana. Então, o homem
vale tanto quanto consegue produzir, tirando deste trabalho o seu sustento (Goldberg, 1999).
“Com a morte, o ser humano deixa de trabalhar, de produzir e de ganhar dinheiro. Torna-se
então, aos olhos de uma sociedade que valoriza o poder financeiro, um ser inútil que nada merece.
Incapaz de sentir e de produzir, os mortos estariam condenados ao esquecimento por não mais serem
ativos no mundo. Todavia, o mais assustador é que esse raciocínio perverso vale também para as
crianças, enfermos, idosos e aposentados. Quem não gera riqueza é marginalizado” (Goldberg, 1992,
p.6). Na obra de Arthur Miller, O Caixeiro Viajante, pode-se notar esta realidade. Ao ser visto como
uma pessoa inútil, Willy o Caixeiro-viajante é considerado um homem morto pelo sistema social e
económico. O inútil tem de morrer por já não servir a máquina económica e o desejo dos algozes
materialistas (Goldberg, 1999).
Talvez seja este o grande problema do plano económico que fez com que uma nova
ideologia surgisse com a finalidade de defender os mais desfavorecidos. O comunismo surge devido
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a este problema e não só, em parte porque as igrejas cristãs foram totalmente insuficientes para dar
resposta à miséria que acompanhou a Revolução Industrial (Eslin, 2000). “Diz-se muitas vezes que o
comunismo é uma secularização do messianismo cristão. Podemos dizer também que as culturas
cristãs haviam perdido o seu dinamismo, a sua dimensão messiânica e escatológica, que estavam
empobrecidas e estáticas, tanto intelectuais como práticas” (Eslin, 2000, p.232). Trata-se de um
verdadeiro êxodo ideológico para libertar o povo de uma cultura cristã estagnada. Havendo esta
libertação ideológica o homem necessitaria de uma nova forma de salvação, uma nova forma de
enfrentar os seus medos e sofrimentos. Monnerot também se referiu ao comunismo como uma
ideologia “religiosa mal sucedida” (Barreto, 2008, p.807). Monnerot “como um pensador foi um
crítico do racionalismo fascinado pelo simbólico, pelo mito e pelo sagrado” (Barreto, 2008, p.808).
Mas não deixou de diagnosticar no seu tempo “uma fome pelo sagrado” (Barreto, 2008, p.808). De
fato, esta ideologia comunista deixava bem claras as suas ideias: “Para Monnerot como, antes dele,
para Raymond Aron, e vários outros sociólogos e pensadores, o comunismo era uma religião secular,
uma religião sem Deus, sem espiritualidade, sem sobrenatural. Monnerot considera o comunismo
uma religião secular por ter alegadamente substituído nas massas o vazio deixado pela religião; por
ter, supostamente, uma escatologia e um profetismo; por constituir e promover um sectarismo; por
ter os seus crentes, os seus dogmas, os seus rituais, os seus concílios, as suas bulas papais (Barreto,
2008, p.810).
3.5. O Comunismo como Ideologia Salvífica
O comunismo como ideologia marxista não deixou de trazer uma nova visão perfectiva no
seio de uma sociedade crescente. Esta ideologia levou a que a sociedade começasse a caminhar para
uma espécie de salvação, por ser uma solução para a miséria e a exploração. Uma sociedade onde
todos seriam iguais. Neste caso, tal como hoje, o religioso, o medo e a morte deviam ser vencidos. A
sociedade desprezada da época poderia sonhar com uma nova força que os moveria. O poder
absoluto, temporal, deveria cair tal como o poder religioso e espiritual, que prendia os homens no
medo, tirando-lhes a esperança de terem algo melhor nas suas vidas.
Podemos dizer que o comunismo de Marx se tornou uma ideologia com conceitos bem
vincados sobre o homem, Deus, o mundo e o futuro. O seu prognóstico é de que o comunismo
evoluiria como um processo normal na história da humanidade. Hoje podemos observar que o
marxismo não é algo que podemos enterrar e esquecer de qualquer forma. De facto, existe uma força
que se espalhou e ainda se espalha pelo mundo, atingindo o pensamento das pessoas. Vemos a sua

52 |

influência, por exemplo, na teologia da libertação. Na realidade o marxismo tem o poder e vigor de
uma religião, tendo seguidores em muitos lugares e camadas das sociedades, desde os incultos aos
intelectuais atuais. Esta crença não advém de uma ligação religiosa, mas de ideais comuns. Estes
ideais são cosmológicos, um sistema que tenta explicar a existência de tudo que gira em torno de si,
dando um sentido racional às coisas. E estes ideais entram em confronto com o religioso, espiritual
ou a crença no sagrado. Esta ideologia reclama a sua autoridade, exigindo a aceitação incondicional
do seu credo. Por isso, o marxismo não está morto e nem à beira da morte (Mores, 1999). Marx, um
ateísta convicto, levantou-se contra Deus, religião, imortalidade, declarando que seriam derrubados
do seu trono. O Homem passa a ocupar o lugar de Deus.
“Se Marx, Bruno Bauer e Feuerbach juntos fundarem uma revista teológico-filosófica, Deus
faria bem em cercar-se de todos os seus anjos e se entregar à autopiedade, pois estes certamente o
tirarão do seu céu…” (David, 1990, p.54). Marx na sua dissertação de doutoramento escreveu que a
verdadeira filosofia tinha ódio a todos os deuses. A sua famosa frase de que a religião era o ópio do
povo foi suficiente para demostrar a sua verdadeira posição. Para ele as cruéis mortes e torturas de
cristãos não passavam de uma mera guerra ao ópio (David, 1990). “O seu próprio lema contra os
deuses do céu e da terra que não reconhecem a autoconsciência do homem como a mais alta
divindade. Não haverá nenhum outro deus além dela” (David, 1990, p.49). A teologia da libertação
nada mais era do que uma espécie de evangelho segundo Marx. O problema do homem não estava
no pecado mas na sua própria condição social. Neste caso, a redenção não era pela cruz mas sim
pela mudança da sociedade. Para Marx, “de qualquer forma, a religião cristã é uma das mais imorais
que existe” (David, 1990, p.54). O comunismo marxista não queria apenas levar o cristianismo à
extinção. O seu desejo era substituir o cristianismo assumindo um papel de redentor da humanidade
(David,1990).
Para o filósofo e teólogo Henri de Lubac, “A doutrina de Marx que nunca deve ser um puro
naturalismo terá sempre o desejo da existência espiritual do homem com grande parte da sua vida
material. O comunismo é apresentado como a única realização concreta do humanismo; Alega-se
como uma solução total fornecido ao problema humano; estudar a realidade das coisas, para não
tornar o regime de fenómeno social, mas o fenómeno espiritual. É isso que dá grandeza, mas sim o
que constitui este vício radical; É o que está num clima sombrio até mesmo as suas partes saudáveis
e, principalmente, levanta a oposição do cristianismo. A religião dos trabalhadores não tem Deus, Marx diz - porque você tenta restaurar a dignidade do homem” (Lubac,1956, p.43).
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Como se não bastasse tentar atingir a crença dos homens havia de tentar substituí-la. A luta
de classes, para Marx, era o seu centro do seu pensamento. Os mais desfavorecidos, o proletariado,
seriam eles o grande instrumento da redenção do mundo. Eram estes os que iriam efetivar as
previsões do comunismo, tal como o povo de Israel para os judeus e a Igreja para os cristãos. O
messias do marxismo seria os próprios trabalhadores, onde o trabalhador, tomando consciência do
seu estado de alienação, não contaria com mais ninguém, a não ser consigo mesmo. É óbvio que
esta ideologia necessitaria de um mediador e um redentor. O proletariado e o explorado, aqueles que
nada tinham, iriam abrir ao mundo uma porta de libertação. Como ele rejeitou Deus, a Igreja e Cristo,
o seu novo redentor seriam os proletariados revolucionários, capazes de mudar o mundo (David,
1990). De facto, a sua ideologia incendiou o mundo, muitas gerações se sacrificaram por este
evangelho marxista. Jovens sacrificaram-se para transformarem o seu tempo, matando intelectuais e
burgueses, porque acreditavam que estavam a destruir velhos conceitos e estabelecendo novos
rumos. Mudar o mundo era a ordem e quem não entrasse nesta nova era pagava com a sua própria
vida. A morte começa a ser a mascote do marxismo progressivo (David, 1990).
“O comunismo é a abolição positiva da propriedade privada e por conseguinte da
autoalienação humana e, portanto, a reapropriação real da essência humana pelo e para o homem…
É a solução genuína do antagonismo entre homem e natureza e entre homem e homem. Ele é a
solução verdadeira da luta entre existência e essência, entre objetivação e autoafirmação, entre
liberdade e necessidade, entre indivíduo e espécie. É a solução do enigma da história e sabe que háde ser esta solução” (David, 1990, p.133).
A salvação marxista não deixa de ser otimista e a forma de pregação desta doutrina não deixa
de ter uma semelhança religiosa. Podemos dizer que esta é comparável à salvação anunciada pela
profecia bíblica. O seu objetivo é superar a natureza como ela é, o homem como ele é; chegar a um
tempo messiânico de paz e justiça, em que o lobo conviva com o cordeiro, em que as disciplinas e
frustrações do casamento, da família, da propriedade, do direito, da penúria sejam abolidas.
Finalmente é a própria morte que é vencida. O novo homem, produto do socialismo, é um tipo de
corpo glorioso, tal como a profecia bíblica entrevê. E a sua salvação está nas mãos do homem. Ela é
obtida por meios políticos (Besançon, 2000). Este produzir do homem novo tem sido o estandarte do
comunismo: obter a salvação do homem perdido na sua condição social e relançá-lo para um novo
ideal social. Uma autorredenção não somente pessoal mas global através da mudança da estrutura
que rodeia o homem. Seria uma espécie de autossalvação. Um caminho para atingir uma verdadeira
existência humana, um homem superior, bem dotado, espiritual, físico e moral (Besançon, 2000).
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Uma verdadeira doutrina ideológica para o homem novo vencer a morte. “Além disso, há
verdades eternas, como a liberdade, a justiça etc. que são comuns a todos os regimes sociais. Mas
o comunismo quer abolir estas verdades eternas, quer abolir a religião e a moral, em lugar de lhes
dar uma nova forma e isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior” (Mores, 1999, p.40).
3.6. Nietzsche e a Morte de Deus
A outra figura que marcou esta era foi Nietzsche, com a sua declaração “Deus está morto”
(Nietzsche, 2008, p.129). “Não ouvimos nada ainda do barulho que fazem os coveiros que enterram
Deus? Não sentimos nada ainda da decomposição divina? Os deuses também se decompõem! Deus
morreu! Deus continua morto! E fomos nós que o matamos! Como havemos de nos consolar, nós
assassinamos entre os assassinos! O que o mundo possui de mais sagrado e de mais poderoso até
hoje sangrou sob nosso punhal. Quem nos lavará desse sangue? Que água nos poderá purificar? Que
expiações, jogos sagrados seremos forçados a inventar? A grandeza desse ato não é demasiado
grande para nós? Não seremos forçados a nos tornarmos nós próprios deuses? Mesmo que fosse
simplesmente para parecermos dignos deles? Nunca houve ação mais grandiosa e aqueles que
nasceram depois de nós pertencerão, por causa dela, a uma história mais elevada do que o que foi
alguma vez toda a história” (Nietzsche, 2008, p.129). Não há dúvida que pronunciar esta frase em
tempos de domínios religiosos foi de notável coragem e influência.
Nietzsche, no seu pensamento sobre a morte, insiste que era agradável viver na confusão
das ruelas, com os barulhos das vozes requebradas, mas que um dia tudo isto seria remetido ao
silêncio, silêncio este, obscuro e cheio de surpresas. Ele compara este momento com a “partida de
um navio de imigrantes” (Nietzsche, 2008, p.163). Será que Nietzsche quis relacionar esta
abordagem com a lenda da passagem da barca, em que os heróis gregos que morriam tinham
colocadas nos seus olhos duas moedas para o homem da barca que os levaria para o outro lado da
vida? Este lugar, um lugar de completo silêncio onde o homem se encontraria só, com este ser, da
barca. Nietzsche aborda esta mesma questão, a do silêncio, que não deixa de ser interessante no
seu pensamento sobre a morte. “Contudo, a morte, o silêncio da morte são as únicas certezas que
todos têm nesse futuro!” (Nietzsche, 2008, p.163). Para ele, era uma alegria poder contactar e ajudar
os homens a pensarem mais na vida do que na morte. “Sinto-me feliz em constatar que os homens
se recusam absolutamente a pensar na ideia da morte e gostaria muito de contribuir para lhes tornar
a ideia da vida ainda cem vezes mais digna de ser pensada (Nietzsche, 2008, p.163). Não deixa de
ser interessante que tanto Nietzsche, como Marx, abordam a ideia da substituição. Para Marx,
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substituir a ideia de um Deus, de uma religião para uma ideologia marxista ou comunismo, era uma
verdadeira religião a ser seguida e amada, já para Nietzsche, seria a ideia de viver uma vida plena
sem pensar no dia do silêncio total. Será que eram guiados pelo medo da morte, tentando trazer uma
nova esperança para um problema fatal que não conseguiam vencer? Por muito que uma vida
atarefada pela ganância do capitalismo tivesse sido combatida por Marx, como forma de desviar o
Homem da perspetiva de uma luta e de uma redenção final, para uma sociedade sem classes; por
mais que Nietzsche tenha afirmado o poder da vida, a atração da terra, os prazeres do aquém e que
poderiam fazer com que os homens deixassem de viver a vida em pleno como defende Nietzsche;
será que estas duas doutrinas são capazes de combater eficazmente a realidade da morte, que nunca
deixou de bater à porta em todas as civilizações?
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CAPÍTULO IV
A SUPERAÇÃO DO MEDO E DA ESPERANÇA NA PÓS MODERNIDADE

“Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de
imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: “A morte foi destruída pela vitória”
(N.V.I, 2003, p.1981)
4.1. O Consumismo
A era do consumo, da aceitação do destino como óbvio, onde a esperança e a salvação não
são assuntos importantes, nem mesmo admirados. A era das verdadeiras tentativas e superações,
onde, de uma certa forma, o homem deseja domar a morte e o medo.
Esta era de tomada de consciência, onde a maior pergunta do ser é: “porque há em mim
um mecanismo oculto que eu desejaria pôr a claro. Há dentro de mim um inimigo obscuro que me
obriga a não ser livre. Eu desejaria que esse inimigo se mostrasse, para que eu o visse e lhe desse
combate” (Daco, 1975, p.7). A tomada de consciência é talvez uma das maiores armas dos nossos
dias. Talvez seja, por isso, que precisamos de tentar superar os nossos medos e receios, entre eles
a morte. A busca pela saúde psíquica é uma das armas mais poderosas dos nossos dias. Esta tomada
de consciência é uma forma de adaptação permanente às diversas circunstâncias da vida. Uma
verdadeira possibilidade de enfrentar o medo. Quanto mais beneficiarmos de saúde psíquica, mais
possibilidades temos de enfrentar os nossos temores. Neste caso, é importante que o que é
inconsciente passe a ser totalmente consciente. Mas mesmo assim com tantos recursos a nosso
favor, não podemos deixar de mencionar que todos os processos possuem as suas fendas (Daco,
1970).
“É evidente que certas tomadas de consciência produzem angústia” (Daco, 1970, p.10). Esta
angústia não deixará de produzir stress no homem pós-moderno. É importante salientar, desde já,
que por mais que tenhamos muitas formas de maquilhar determinadas realidades na pósmodernidade, não conseguiremos fugir do próprio eu. Existem dois princípios que nos acompanham
sempre. O princípio do prazer, onde se manifesta o bem-estar, segurança e equilíbrio e o princípio do
medo. O medo sempre aparecerá no decorrer das nossas vidas e com ele a angústia (Daco, 1970).
A pós-modernidade corresponde a uma era do controlo do amanhã, em que a morte passa de um
ato social vivenciado pela comunidade para um ato solitário e privado. Será esta era capaz de colmatar
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os verdadeiros desejos do ser? A palavra de ordem é controlar. Ter verdadeiro controlo sobre a vida,
a saúde e as doenças. Um verdadeiro “enriquecimento de toda a humanidade por meio dos
progressos da tecnociência capitalista e, mesmo, se integrarmos o próprio cristianismo na
modernidade (oposto, na altura, ao classicismo antigo), salvação das criaturas pela conversão das
almas à narração crística do amor do mártir” (Lyotard, citado por Rabot, 2009, p.79).
É nesta era de pluralidade que o homem deixa surgir os “aspetos místicos e arcaicos da vida”
(Rabot, 2009, p.79). Não podendo deixar escapar a ideia do sujeito extinguindo-se como ser, sem o
poder de tomar agora as suas decisões, dominado pela razão e ofuscado por uma sociedade de
consumo ávida e perspicaz, onde o ser perde parte das suas crenças, a mecanização parece ser a
sua fé (Rabot, 2009). Por mais que esta era seja tão prepotente será que conseguiremos, como diz
Maffesoli “apagar as sensibilidades diferentes que, conforme as épocas, desempenharão um papel
mais ou menos importante. Assim, por vezes, é o linearismo que predomina. Linearismo que favorece
uma ação finalizada e que se dedica a subordinar a natureza à cultura” (Maffesoli, 2000, p.18).
Será que o homem pós-moderno conseguirá subordinar a natureza da morte, do medo, da
esperança a esta cultura avançada e mecanizada? Mas o próprio Maffesoli alerta para aquilo que ele
chama de “destinal” (Maffesoli, 2000, p.19) “Porquê esta expressão “destinal” se não para sublinhar
que a ideia de destino nunca foi totalmente eliminada do imaginário coletivo?” (Maffesoli, 2000, p.19).
Ora, se de facto este imaginário do destino nunca foi totalmente apagado do pensamento coletivo é
exatamente neste ponto que a morte como destino assume um papel preponderante do medo no ser.
A formosa foice vestida de negro continua a assombrar os mais corajosos dos viventes pós-modernos.
Para Debray, “os homens simbolizam as coisas e veneram seres fantásticos. Ainda? Se o mundo
virtual é a sua mais antiga conquista (nas grutas enfeitadas do paleolítico, os pintores murais
virtualizavam já a realidade bruta), é só hoje que se numerizam todos os dados e se colocam satélites
em órbita. A interação das duas trivialidades – a espiritual e a digital – produzirá um Deus nada
menos que trivial. Tanto mais que o eterno já não está na natureza da nossa cultura” (Debray, 2003,
p.317).
Maffesoli não deixa de observar o homem comum e a sua relação com o trágico. Esta
abstração que está limitada à ordem económica ou política fragiliza este homem social pós-moderno.
Segundo Maffesoli, a pós-modernidade livrou-se do “totalitarismo do Uno” (Maffesoli, 2000, p.9) que
caracteriza a modernidade. Sendo que o princípio da realidade fora domesticado pelo quotidiano.
Viver a sua morte no dia-a-dia permite domar o medo inerente à inelutabilidade da morte. Enquanto
a modernidade é caracterizada pelo individualismo centrado na razão, na educação que domestica o
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ser para uma sociedade virada para o mundo de trabalho e de cidadania. Trata-se da crença no
progresso da humanidade onde os atores estão voltados para as grandes causas sociais, entre elas
a liberdade, o socialismo científico, a democracia e mesmo o socialismo utópico. Esta crença não
deixa de ser uma mera ideologia, um mito que tenta encobrir o medo de ver a realidade do que está
a acontecer debaixo dos seus próprios olhos. Na pós-modernidade, o homem perdeu o interesse pelas
grandes causas, já não existem verdades universais, a própria deusa “Razão” ficou destronada e
relativizada. Por isso, não há futuro, só o trágico (Maffesoli, 2000).
A intensificação da vida, a presença da morte na vida, o homem frágil, dá poder ao trágico,
como uma fatalidade a ser aceite como destino. A intranquilidade começa a fazer parte do quotidiano,
as incertezas agonizam dentro dos homens, as situações efémeras da vida despertam uma
voracidade no viver, abalando assim a estrutura da sociedade. Maffesoli diz que vivemos numa
“surrealidade societal” (Maffesoli, 2000, p.9): novos territórios e valores, onde o viver intenso ganhou
protagonismo, um verdadeiro eternizar do instante sob valores dionisíacos em aceleração constante.
A história que faz o homem foi reabsorvida na redundância do mito: o que importa agora é entender
esta passagem de um tempo linear para um tempo policromático, que tem por essência o trágico e
o imediatismo, um verdadeiro viver a vida, baseada num querer viver indomável. Esta atração
apaixonada pela vida poderia definir o homem pós-moderno. Nossas novas gerações buscam
freneticamente a eterna juventude, o culturismo, uma linguagem magnífica ou será apenas um
desespero pelas respostas não respondidas e fechadas a sete chaves que aterrorizam e purgam o
homem pós-moderno das suas angústias da época? Dentre estas angústias, a morte. É esta bandeira
do trágico, apesar das competições desmedidas e do individualismo antissocial crescente, que dá
origem a novas formas de tribalismos e nomadismos, a uma nova sensibilidade estética, onde a
comunidade prima sobre a sociedade, o coletivo sobre o individual, o estar junto sobre a separação
(Maffesoli, 2000).
Baudrillard, também refere que o consumo da era moderna não deixa de ser fruto de uma
diferenciação. “É uma função social de prestígio e de distribuição hierárquica” (Baudrillard, 1996,
p.10). Este fruto ou objeto não é um simples modo de satisfação da necessidade de consumo, mas
surgem locais de produção para demandar a satisfação social. “Podemos certamente, num primeiro
tempo, considerar os objetos em si próprios e a sua soma como índice de pertença social, mas é
muito mais importante considerá-los, na sua escolha, organização e prática como o suporte de uma
estrutura global do ambiente circundante que é simultaneamente uma estrutura ativa de
comportamento” (Baudrillard, 1996, p.17). Para ele existem dois grupos, um que usa o objeto como
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um direito adquirido e o outro que tenta assemelhar-se ou diferenciar-se do primeiro grupo
promovendo um jogo de distinção e conformidade. Os objetos não deixam de ser apenas signos de
uma pretensão social, uma verdadeira necessidade de pertencerem a um determinado grupo social.
O capitalismo é mesmo isso, a força motriz que permite tais realizações, invocando assim o consumo
como elemento de progresso (Baudrillard, 1996). De facto o poder do consumo faz com que o homem
moderno se esqueça da própria morte. Ou melhor, insere a própria morte neste conceito de consumo.
“Os objetos supérfluos, decorativos nunca se esgotam naquilo para que servem e é neste excesso de
presença que ganham a sua significação de prestígio” (Baudrillard, 1996, p.18). O consumo toma
uma forma de prazer e divertimento. Não deixando também de tentar afastar o pensamento do
homem moderno do seu destino, do seu Deus, da sua forma mística de enfrentar os seus desafios
futuros. Os próprios cemitérios foram eliminados das cidades, do lar, para serem colocados longe
das cidades, isto é, na orla das cidades modernas, numa tentativa de esconder o inevitável.
Será que o poder do consumo afastará o pensamento da morte, do fim, do destino traçado
sem regresso? Hoje, sem dúvida, o consumo é totalmente enaltecido e a morte evacuada dos
pensamentos e ideologias consumistas. O consumidor passa a ser apenas um recipiente de uma
verdadeira experiência pré-fabricada, pré-concebida, sendo-lhe impossível atribuir os seus próprios
processos de significação na medida em que o consumo se torna individual, isolado e pessoal. Com
efeito, no que se compreende da economia de consumo salienta-se um elevado nível de liberalismo,
económico e político, que supõe uma soberania do indivíduo.
O homem moderno como consumidor torna-se o senhor do seu próprio consumo,
escolhendo o que mais lhe agrada e colmata as suas próprias necessidades ou carências. Mas supõe
igualmente um homem moderno totalmente desassossegado que em contextos metropolitanos
procura preservar as suas próprias individualizações e autonomias como uma forma de resistência à
sua própria dessocialização urbana e à objetivação cultural (Simmel, 1950). Mas o homem moderno
não se depara apenas com o consumo, este fenómeno cru, superficial e cruel, depara-se também
com a consumação. Uma prática onde se projeta comunicativamente o seu horizonte de sentidos e
a partir do qual dá origem a um sentido comunitário e uma identidade coletiva. Na realidade, o
consumo não deixa de ser apenas uma parte visível da consumação. Neste caso, a lógica social do
consumo é uma consumação coletiva. Isto é, todas as sociedades encontram na sua materialidade
um dos fundamentos enquanto força comunitária capaz de reunir os indivíduos, dissolvendo por
completo as resistências da sociedade pós-moderna e os seus individualismos, projetando assim uma
mobilização coletiva (Mateus, 2011). De facto, a consumação foi uma constante nas vidas das
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sociedades humanas. Estas sociedades sem exceção delapidaram e consumaram-se através dos
tempos. Samuel Mateus dá o exemplo da sociedade ou civilização asteca que não delapidou apenas
bens materiais, mas também destruiu vidas humanas. Isto é, os astecas mataram e sacrificaram
pessoas ao deus sol. Este derramamento de sangue do coração palpitante exprimia esse princípio
ancestral da perda. Da mesma forma que as nossas sociedades modernas se definem pela
produtividade, isto é, pelo trabalho, a civilização asteca qualificava-se como a primeira grande
sociedade de consumação, pelo sacrifício (Mateus, 2011).
“Na Melanésia e Polinésia encontramos sociedades de consumação na instituição do
circuito Kula, fundado na obrigação de dar e de receber num ciclo crescentemente dilapidatório. É
essa competição da maior destruição material que preside à organização social” (Mauss, 2001,
p.109). Mas é nas sociedades ocidentais e modernas que se nota mais esse desejo consumatório,
na atividade que está na base da reputação e no estatuto social. Veblen apelidou este consumo de
“consumo conspícuo” (Veblen, 1994, p.47). O aspeto aglutinador que perpassa nestas duas
ocorrências históricas da consumação é que esta funciona como catalisador da força solidária,
operando a convergência da sociedade sobre si mesma, fazendo-a retrabalhar sobre a sua própria
cultura. As sociedades de consumação precisam dos seus objetos para reconhecerem a destruição
que lhes está associada, inserindo-se nesse desperdício em lume brando que lhe dá o ritmo (Mateus,
2011). Seja qual for o tipo de sociedade em que estejamos inseridos, iremos sempre deparar-nos
com a tentativa exaustiva do homem moderno de tentar colmatar as suas frustrações, medos e
receios. A morte não deixará os seus intentos por mãos alheias, ela irá executar com muita perícia a
sua chamada, não importa se somos uma sociedade de consumo ou de consumação. Ela virá sem
piedade e poderá até abalar os mais céticos homens modernos.
4.2. A Sociedade Pós-Moderna e o Mundo Virtual
Um tema atual, constante e sem precedentes, tem tomado conta dos ciberespaços
culturais, onde a Morte é a protagonista num ambiente ainda inexplorado pelos cibernautas e a
sociedade em geral. Maffesoli descreve o momento atual desta forma: “Sem dúvida os videoclipes, a
publicidade, os jogos de informática, as diversas formas de “ciberespaço” o mostram de sobra;
entramos, novamente, no tempo do mito. O reencantamento do mundo provém da conjunção do
cavaleiro dos nossos contos e lendas e do raio laser. Sabendo ou não, os mitologemas que veiculam
esses heróis paradoxais da pós-modernidade são esses, iniciáticos, de provas, da queda, dos castigos
e da reintegração. Isso é o que dá o aspeto incisivo de que falei” (Maffesoli, 2000, p.14).
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A morte nas redes sociais começa a ser um tema grandemente difundido. Na realidade, cada
vez mais pessoas as usam para manifestar os seus pesares e dores, por vezes numa tentativa de
compensação do sofrimento. De facto, este tema é pertinente nas redes sociais ou mundo virtual,
onde os símbolos e sentimentos são trocados por teclados afinados como aparelhos bem treinados
ao serviço do sofrimento oculto de pessoas que cada vez mais querem demonstrar o seu estado de
espírito para, de uma certa forma, serem consolados, simplesmente, por saber que outros estão a
compartilhar os seus sofrimentos. Segundo Lévy, dois fatores contribuem para o aumento dos
ciberespaços. “O primeiro seria uma grande quantidade de jovens vorazes, famintos para
experimentarem um novo tipo de linguagem diferenciada daquela que é apresentada pela
comunicação social e em segundo uma abertura de um novo espaço de comunicação” (Lévy, 1999,
p.13). Este espaço, segundo este autor, não tem deixado de ser bombardeado por um grupo de
pessoas que não admiram esta tecnologia, sendo que nem um dilúvio poderia agora apagar os
escritos dos novos e vorazes cibernautas. As marcas escritas através dos teclados um pouco por todo
mundo são a expressão de culturas e povos destinados a manter as suas raízes bem vincadas nos
acontecimentos atuais. Refere ainda o mesmo autor que, assim como a tecnologia nuclear tem
produzido tanto fogo, as redes imperativas conseguem o mesmo poder. Um fogo virtual pertinente
que veio para ficar. A morte sempre foi um tema que aprisionou as pessoas desde a antiguidade até
aos nossos dias (Lévy,1999).
Neste contexto humano e natural de ver a morte, as sociedades pós-modernas estão a
introduzir cada vez mais costumes antigos nas modas modernas. Parece que aquilo que era
assustador no passado começa a ser divertido hoje. Tanto os hebreus, como os cananeus e os gregos
tinham os seus jogos de morte, em que a morte sempre teve antíteses diferentes para cada povo.
Todavia, hoje começamos a observar um crescente renascimento de determinados jogos e relíquias
que no passado eram escondidos e chorados na escuridão da solidão. Hoje o secreto, escondido e
chorado, quer ser protagonista num mundo de espaços tecnológicos, onde cada vez mais pessoas
não se importam de compartilhar segredos e mistérios outrora escondidos no âmago das suas almas.
A tecnologia tem permitido que a morte saia da escuridão e dos contos sarcásticos e épicos do
passado para uma realidade quase que momentânea. Como demostra esta questão, as tecnologias
são um assunto complexo.
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4.2.1. Os Jogos de Morte
Recentemente nas redes sociais, internet, youtube, um jogo tem tomado conta do público
jovem espalhado pelo mundo: o "Jogo do KO. Do mito urbano à moda que mata” Este jogo tem dado
nas vistas nos últimos tempos no mundo virtual (http://www.portugues.rfi.fr/geral/20140220-jogona-internet-preocupa.europa).
No Knockout Game ou jogo do KO, a brincadeira consiste em atirar um estranho ao chão com apenas
um soco e já levou à morte de algumas pessoas nos EUA. Este jogo tem dado o que falar
principalmente entre os americanos. A comunicação social tem alertado as pessoas para o perigo do
jogo, uma vez que tem causado algumas vítimas de morte. Este jogo é levado a cabo por alguns
jovens como um desafio entre eles. O maior número de KO permite ganhar o jogo.
Porém, os desafios à morte não param por aqui. É interessante observar que os tempos e
gerações mudam, mas a forma de enfrentarem determinadas realidades, continua idêntica. Os jogos
e a morte parecem ser realidades amadas e odiadas ao mesmo tempo, dois elementos antagónicos.
O perigo e a vontade de andar na corda bamba parece ser protagonista de pessoas sem interesse
pelos seus destinos, mas a viverem uma vida aficionada na tecnologia da partilha.
Outro jogo é Neknominate. As autoridades europeias estão cada vez mais preocupadas com
o fenómeno do Neknominate, uma espécie de desafio lançado por jovens nas redes sociais, que se
filmam consumindo grandes quantidades de álcool. A prática já provocou a morte de cinco pessoas.
O jogo provavelmente foi criado na Austrália, mas tem conquistado muitos adeptos pelo mundo, mas
principalmente na europa. Este jogo consiste em ser filmado a beber bebidas alcoólicas apenas num
gole desafiando a seguir mais três amigos a fazer o mesmo no prazo de 24 horas. Este jogo filmado
é postado nas redes sociais.
Pais e autoridades estão preocupados com este fenómeno que começa a tomar proporções
cada vez maiores. Mas nem tudo é morte, um grupo de jovens criou pela internet os quinze “desafios
do

bem”,

tendo

o

mesmo

princípio

do

“Neknominate”

(http://www.jn.pt/blogs/nosnarede/archive/tags/Viol_26002300_234_3B00_ncia/default),

só

que a praticar boas ações e filmá-las para serem vistas nas redes sociais. A perda do medo, da
exposição, quem sabe numa vida sem sentido, demonstra que cada vez mais jovens internautas
espalhados por todo o mundo estão aficionados, paralisados à frente de ecrãs à espera que surja algo
novo, motivador e desafiador. Uma tecnologia facilitada e acessível tem assim mudado paradigmas e
conceitos inclusive pessoais. Segundo James Hughes, “a tecnologia começa a mudar a forma como
as pessoas veem a morte”. (http://www.dhnet.org.br/desejos/sonhos/futuro_morte.htm).
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Ariés acreditava que, mesmo com a mudança social, a imagem fundamentada da morte não
foi alterada, por ser um fato social e público. Hoje, com toda a nossa tecnologia, podemos até ver a
morte em direto. Pessoas por todas as partes do mundo possuem acesso às mais diversas redes de
informação jamais vistas nestes tempos. A televisão, internet, telemóveis, satélites, notícias por vezes
totalmente em direto e reais. Porém, na realidade, este fenómeno não se manifestou apenas nos
nossos dias, temos alguns paralelos com os tempos antigos, a respeito da morte observada por
pessoas. Quando os grupos sociais eram atingidos pela morte, eles reagiam coletivamente. Esta
reação começava geralmente com as famílias e estendia-se aos mais chegados e demais amigos e
comunidade. De uma certa forma, a divulgação da morte não deixa de ser um acontecimento épico
da vida humana. Uns por lembrança, outros por saudades e até mesmo por felicidade e alegria são
muitas as manifestações do ser em relação à morte. Quem sabe por isso, a morte é tão interessante
para muitos homens e até mesmo para as religiões (Ariès, 1977).
Hoje, com o avanço tecnológico, estes momentos épicos do ser podem ser divulgados quase
que em instantâneo. Uns para mera divulgação, outros para mexerem com a sensibilidade humana.
Diversas são as formas e maneiras de tentarem confrontar-nos com realidades em relação às quais
não possuímos domínio. Constantemente, uma realidade é-nos mostrada diariamente pela tecnologia
para afrontar os mais resistentes. Enfim, o fim que não possui fim.
4.2.2. Os Média e a Morte
Uma das mortes que, quase em direto, abalou o mundo foi a do Rei Alexandre da Jugoslávia.
Em 09/10/1934, na cidade de Marselha, a segunda maior cidade francesa na altura. Após o seu
desembarque para uma visita àquele País, o seu carro seguia num cortejo juntamente com o ministro
francês dos Negócios Estrangeiros. Ao rodar algumas centenas de metros, o monarca foi assassinado
à queima-roupa por um anarquista búlgaro, no banco traseiro de um carro parcialmente aberto. Este
acontecimento ocorreu muito perto do operador de câmara da Pathé que colhia imagens para um
cine jornal, uma espécie de antecessor dos telejornais. Neste atentado o motorista também faleceu
de imediato, uma vez que o seu pé ficou preso no travão da viatura, o que facilitou a recolha de
imagens. Este acontecimento rodou o mundo daquela época. Este acontecimento, talvez um dos
primeiros a ser visto quase em direto pelos intervenientes da sua época, foi seguido de outro atentado
três décadas depois e que até hoje é exibido nas grandes cadeias de televisão em todo mundo. Porém,
esta imagem foi captada em direto, no dia vinte e dois de Novembro de mil novecentos e sessenta e
três, o presidente norte-americano John Kennedy, foi assassinado em Dallas. Apesar de haver muitos
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repórteres fotográficos e operadores de câmaras profissionais foi um cineasta amador de nome
Abraham Zapruder, a captar o preciso momento em que o crânio do estadista norte-americano ficou
estilhaçado por um projétil bem direcionado, a longa distância, de uma carabina. São realmente vinte
e seis segundos que a América jamais esquecerá e que ficará gravada na memória de muitos até aos
dias de hoje. Estas imagens só foram colocadas no ar a partir de mil novecentos e setenta e cinco.
Como podemos notar, a morte em direto não é algo exclusivo do nosso tempo. A tecnologia conseguenos colocar e fazer sentir no mesmo momento em que outros veem e sentem.
Nos nossos dias, ficamos em choque com uma das mortes em direto mais impressionante
do desporto em Portugal. Muitas foram as pessoas que viram ao vivo e outras pela tecnologia atual,
em direto. Ter visto a morte de Miklos Fehér um jovem atleta cheio de vida e alegria ao jogar, o efeito
de ver ao vivo o seu corpo a cair ao solo inanimado, um desmoronar humano, em que até mesmo o
som do cair quase que podia ser ouvido. Segundo o psicólogo Nelson Lima que descreve o seguinte
“Tratou-se de uma morte em direto e sem qualquer pré-aviso. Não vimos uma pessoa sentir-se mal
e piorar gradualmente. Vimo-la cair e morrer. É muito violento” (http://www.cmjornal.xl.pt.). O
psicólogo acrescenta: “para quem a morte visionada em direto de Fehér produziu um choque entre
o passado, o presente e o futuro, responsável por uma emoção brutal nas pessoas”
(http://www.cmjornal.xl.ptl). Nelson Lima refere-se ainda à “perpetuação da morte do jogador do
Benfica através da repetição das imagens na TV” (http://www.cmjornal.xl.pt.): só numa noite, viu 18
vezes o atleta cair inanimado no chão, contabiliza, notando que, assim, não é possível concretizar
efetivamente o falecimento. Já o psicólogo social Luís Reto acrescenta outro facto: “Projetamo-nos
em

quem

morreu.

Também

nós

trabalhamos

como

se

fossemos

imortais”

(http://www.cmjornal.xl.pt.).
Mas o que permite ao ser humano continuar a viver é precisamente a capacidade de conter
a ansiedade em relação ao fim. O de Fehér deixou a ansiedade à solta. Ele era o lugar de projeção
ideal: jovem, são e rico. A morte em direto de um indivíduo sem-abrigo não provocaria idêntica reação,
diz Reto. Ao nível do inconsciente coletivo, o que subjaz à comoção nacional é da ordem do exorcismo
da morte, para que não nos aconteça o mesmo.
Os rituais traduzem o apaziguamento do sagrado. Como pudemos observar não podemos
deixar de pontificar tais acontecimentos nos dias de hoje. A morte aqui foi vista em direto por uma
sociedade que, por norma, a esconde. Geralmente não pensamos na morte, por vezes nós achamonos os imortais deste século, até sermos confrontados com tais realidades, que nos ultrapassam por
completo. Este acontecimento presenciado em direto não deixou de causar, até mesmo nas
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escolinhas de futebol, um certo medo e receio causado pelas imagens fortes da queda de um jogador
em pleno jogo. Comentava-se que algumas crianças destas escolinhas de futebol pediram para
dormirem com os seus pais naquela noite e demais noites. Todos comentaram o sucedido em direto
e demostravam tristeza pelo acontecido. A morte aparece sempre quando nunca contamos com ela.
Sorrateira, solitária, invisível, mas real. A foice vestida de negro a perambular pelas cidades em busca
de quem possa tragar.
4.2.3. A Dependência da Tecnologia
Outro fator ou fenómeno a ter em conta é a exaustão e morte, causada pelo excesso e abuso
da tecnologia. Não podemos deixar de frisar que estes fenómenos são reais e perturbadores da
sociedade atual. Embora aconteça raramente não deixam de ser possíveis. Nos nossos dias já foram
constatados casos em alguns jogadores compulsivos que fizeram uso destes jogos, levando-os à
exaustão física, mental e posteriormente à morte.
Todos estes casos estavam conectados a outros transtornos do foro psíquico, além de uma
dependência comportamental dos jogos. “Os relatos de morte devido à exaustão de jogadores (de
Starcraft, World of Warcraft e Diablo III) ocorreram pelo fato da pessoa ficar inúmeras horas a jogar
ininterruptamente, sem beber água, sem comer, sem dormir e sem ir à casa de banho. Esses
comportamentos colocam o corpo num estado de stress muito elevado, que pode funcionar como um
gatilho de outras condições médicas que a pessoa poderia não saber que tinha e, assim, acabar por
descobrir da pior forma possível” (http://www.dhnet.org.br.). São exemplos disso, as mortes
decorrentes de ataque cardíaco durante um episódio de jogo compulsivo ou decorrentes de um
acidente vascular cerebral isquémico, devido à criação de trombos vasculares por ficar sentado muito
tempo. A tecnologia pode ceifar vidas nos nossos dias, uma vez que já não aparece travestida de foice
e capa preta, mas sim de jogos viciantes presos a ecrãs hipnotizadores e teclas com dosagens de
venenos mortais. Cada gesto pode tornar-se o derradeiro grito do fim. A solidão e a tristeza da alma
humana começam a satisfazer a voraz morte súbita por loucura digital.
4.2.4. O Suicídio em Direto
Outro fenómeno muito interessante que temos observado é o suicídio em direto. O suicídio
não é um assunto novo. Durkheim já estudava este fenómeno. Este fenómeno é visto por ele como
um ato consciente da vítima que o leva à morte. O suicídio é, segundo Durkheim, o seguinte. “Todo
o caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, executado pela
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própria vítima e que ela sabia que deveria produzir esse resultado” (Durkheim, 1981, p.144). Segundo
Durkheim, as sociedades estão predispostas a fornecerem um grupo determinado de pessoas para
este fim. O seu estudo sociológico não se dirigia a indivíduos isolados, mas à análise de todo o
processo social, dos fatores sociais que agem sobre um grupo ou conjunto de pessoas da sociedade.
Para o eminente sociólogo, cada sociedade possui de fato um determinado momento da sua história,
uma atitude definida em relação ao suicídio. Assim, nos seus estudos, Durkheim dividiu o suicídio em
três tipos (Durkheim, 1981).
Suicídio Egoísta: acontece quando o ego do indivíduo se afirma demasiadamente face ao ego
social, ou seja, existe uma individualização desmesurada. Os relacionamentos entre os indivíduos e
a sociedade tornam-se fracos ou frouxos, fazendo com que o indivíduo já não veja sentido na vida,
não tenha razão para viver (Durkheim, 1981).
Suicídio Altruísta: neste caso, o indivíduo usa-o para se desembaraçar de uma vida
insuportável. O ego não lhe pertence, confundindo-se com outra coisa que está fora de si mesmo,
isto é, num dos grupos a que o indivíduo pertence. O exemplo são os Camicases japoneses
(Durkheim, 1981).
Suicídio Anómico: este tipo de suicídio sucede quando há falta ou ausência de regras na
sociedade, gerando o caos, o que põe em causa a normalidade social. As diversas crises em que as
pessoas perderam tudo devido ao caos social, o índice de indivíduos tende sempre a aumentar. Como
podemos ver, este fenómeno é uma espécie de pleno para o vazio, uma libertação de preconceitos
particulares onde o indivíduo contesta a sociedade desligando-se da vida. Quando isto acontece é
porque a sociedade não conseguiu expulsar a morte, não conseguiu dar um incentivo à vida, esta
sociedade tornou-se vencida e negada, não tem uma opção melhor para oferecer. Assim, o indivíduo
é vencido pelo desejo da morte (Durkheim, 1981). Segundo Morin: “A afirmação individual obtém a
sua vitória extrema, que é simultaneamente catástrofe irremediável. Assim, quando a individualidade
se liberta de todos os seus liames, quando surge só e fulgurante, a morte, não menos só e não menos
fulgurante ergue-se como o seu sol” (Morin, 1970, p.38). Será este o caso de muitas pessoas que
desejam usar os meios tecnológicos para demostrarem o seu desagrado para com a sociedade ou
será um ato de bravura, um grito de força contra a morte? Uma espécie de grito sem medo (Morin,
1970).
Outro grande fenómeno que não podemos deixar passar despercebido é o Big Brother,
atualmente um fenómeno mundial tanto nos média como nas redes sociais. Com edições em cinco
continentes, a Endemol, uma empresa holandesa, conseguiu penetrar em muitos lares pelo mundo
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fora. Este reality show foi adaptado por alguns países, nunca deixando de causar muitas polémicas.
Algumas destas polémicas causaram grande impacto no público.
Temos desde algumas tentativas de estupros, expulsões por causa de doenças e inclusive
ameaças de morte. No Médio Oriente, a primeira edição foi obrigada a terminar devido a protestos
dos radicais islâmicos. Em África, um participante foi acusado de estuprar a colega. Porém, um dos
casos mais interessantes passou-se na segunda edição dos EUA, em 2001, em que o participante
Justin Sebik colocou uma faca no pescoço de outra concorrente Krista Stegall, sua namorada. Justin
faz a seguinte pergunta: “Você ficaria brava se eu te matasse agora? “ (http://televisao.uol.com.br.).
No programa, este participante envolveu-se em algumas zaragatas. A participante Krista, após sair do
programa transmitido ao vivo, processou a emissora por a ter colocado em perigo.
Temos notado que, com o avanço das tecnologias, cada vez mais passamos para a realidade
em direto. Estes programas que têm vindo a aparecer e a modificar-se de país para país, não deixam
de ser uma tendência pré-imposta pelo desenvolvimento tecnológico. Não podemos esquecer outro
programa que deriva das loucuras da tecnologia do momento que é o Secret Story, no qual é
necessário guardar um segredo e o outro participante tem que o descobrir. A vida real é um marco
poderoso nos nossos dias e muitos estão a aproveitar-se deste momento mágico que estamos a viver.
Outro caso interessante e mais recente foi o de uma mulher norte americana que estava em fase
terminal e pôs termo à vida, por meio do suicídio. Brittany Maynard diz que queria uma morte digna.
Foram grandes os apelos à jovem mulher para não cometer este ato, porém todos em vão: no dia um
de novembro de dois mil e catorze, pôs fim à sua vida. Ela tinha vinte e nove anos de idade e a sua
decisão, após a ter publicado nas redes sociais, moveu a imprensa, internet e jornais. Mais uma vez
a tecnologia a ser usada para este fim. A sua mensagem ficou gravada nas redes sociais e dizia o
seguinte: “Adeus a todos os meus queridos amigos e parentes que amo. Hoje é o dia que escolhi
partir com dignidade diante da minha doença terminal, este terrível cancro cerebral que tirou tanto
de mim” (Jornal de Notícias). Após receber a notícia dada pelos seus médicos que lhe transmitiram
que possuía seis meses de vida, ela tomou a iniciativa de levar a cabo o suicídio. A revista People
colocou o assunto na capa de uma das suas revistas, fazendo com que este caso viesse a ser
conhecido em todo o mundo.
4.2.5. O Suicídio Virtual
Outro fenómeno, pouco falado nas redes sociais espalhadas por todo mundo, gera um motor
poderoso de busca de amigos e novas amizades, tendo este processo feito com que a popularidade

69

de algumas páginas se tornassem muito procuradas, tornando-se até uma forma de estatuto social
dos intervenientes. Porém, começou a tornar-se comum a diminuição dos amigos, o que aconteceu
porque muitos deles eliminavam as suas contas. Este processo de eliminarem os seus perfis ficou
conhecido como suicídio virtual e como sabemos o crescente aparecimento de páginas para colmatar
a procura gerou uma procura por aquelas que mais se adaptavam às pessoas. Por isso, este
fenómeno começa numa das primeiras páginas de participação massiva: o Orkut. Quando os
internautas começaram a deixar de utilizá-lo, o Orkuticídio começou a acontecer. Este foi o nome
dado para este fenómeno na época, em que as pessoas matavam os seus perfis na rede. Logo a
seguir veio o Twittercídio numa das redes que mais cresceu em algumas partes do mundo. O
crescimento das redes sociais não para de aumentar no mundo e a publicidade nestas redes começa
a tomar uma proporção gigantesca. Além disso, este crescimento deve-se ao facto de as mesmas
aproximarem mais as pessoas e à descoberta de novos amigos espalhados pelo mundo e também
não podemos deixar de referir os conteúdos escritos por pessoas comuns, pelo que as redes sociais
começaram a tornar-se uma espécie de simbiose humana, nas quais as pessoas procuram uma
identificação com o outro.
Hoje temos algumas redes populares como o MySpace e o Facebook, que contribuem para
aumentar o uso das redes sociais. Porém, mesmo com este aumento, como já referimos acima, das
redes sociais, são muitas as pessoas que desistem delas. Quem sabe se este fenómeno se dá pelo
facto de se tornar difícil participar em muitas redes sociais ao mesmo tempo e alguns escolhem
aquelas que mais se adaptam às suas perspetivas. E desta forma eliminam os seus perfis daquelas
que menos interesse possuem para eles. Um outro motivo divulgado do suicídio virtual ou eliminação
dos seus perfis de redes sociais aconteceu com o Orkut, em que vários utilizadores norte-americanos
deixaram de usá-lo porque havia muitos brasileiros a participar e por não perceberem muito bem o
português, bem como o que estava a acontecer. O Twitter foi outra rede onde as pessoas que
participavam começaram a perceber que o seu uso não trazia os benefícios que estavam à espera.
Mesmo diante do suicídio virtual temos que destacar o grande crescimento do Facebook. Hoje, é uma
das redes sociais mais utilizadas no mundo. Mas não deixa de haver pessoas que a deixam de utilizar,
cometendo o Facebookcídio. Este fenómeno continuará a acontecer enquanto existirem as redes
sociais. Os motivos para este fenómeno são vários e difíceis de contabilizar.
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4.2.6. O Luto Virtual
Outro fenómeno que não podemos deixar de lado é o luto virtual. A cada dia que passa mais
pessoas usam esta forma de expressão. O que hoje começa a impressionar-nos é justamente o
carácter social ou uma espécie de ritual que se tornou uma forma de obrigação das manifestações
de luto, que na realidade deviam ser mais ocultas e individuais na expressão da dor da saudade.
Quem sabe se não continuamos a herdar no nosso subconsciente as mesmas expressões usadas no
passado. Lembramos aqueles tempos em que se contratavam as carpideiras para lamentar e chorar
nos funerais mais sofisticados. Na realidade, é um verdadeiro culto de lamentos ou lamentações
lacrimosas que vincam o ser afetado.
Segundo Ariès, por volta de 1742: “Observei que o uso das lamentações ainda não está
perdido em França. É pelo menos seguido na Picardia, não nas cidades, senão entre o povo, mas
apenas nos campos, no momento em que estão prestes a retirar o caixão, todas as mulheres se
lançam sobre ele dando gritos horríveis e chamando o morto pelo seu nome, sem verterem uma
lágrima e mesmo sem vontade de o fazerem; fazem o mesmo em relação aos mais indiferentes na
altura em que se encontram na casa mortuária quando levam o corpo” (Ariès, 1977, p.271). E Ariès
no seu estudo aponta outros países e regiões onde o mesmo sucede, como Grécia, Sicília, Sardenha
e outros. Por sua vez Deleuze aborda este género de sofrimento como uma balança, onde o sofrimento
e o sarcasmo se tornam como irmãos gémeos inseparáveis (Ariès, 1997).
“Num comportamento de luto alguns dizem gracejos obscenos enquanto outros choram”
(Ariès, 1997, p.271). As reações divergem neste momento, numa verdadeira balança de sentimentos.
Para Morin, este tipo de sofrimento “exprime socialmente a inadaptação individual à morte, mas ao
mesmo tempo, ele é este processo social de adaptação que tende a fechar a ferida dos indivíduos
sobreviventes. Após os ritos da imortalidade e o fim do luto, após um ‘penoso trabalho de
desagregação e de síntese mental’” (Morin 1997, p.80), “só então a sociedade ‘tendo voltado à paz,
pode triunfar da morte” (Kauffman, 2004, p.321).
Várias aceções podem ser atribuídas à palavra luto, esta pode ser compreendida como “[...]
uma resposta psicológica à morte ou a outra qualquer perda e é igualmente a expressão ou
comunicação dessa resposta. [...]” (http://pt.scribd.com). O luto é, então, entendido como o ritual
do luto. O luto é um processo de posicionamento face à perda e à morte. O luto é habitualmente
descrito como ocorrendo em estados ou fases. As teorias desenvolvimentistas dividem o trabalho de
luto numa série de fases ordenadas sequencialmente no tempo. Se o luto é a força da expressão dos
sentimentos humanos em relação à morte são muitos aqueles que querem expressar este sentimento
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a nível mundial. Um verdadeiro grito do sofrimento humano. Hoje, ao expressarem as suas mágoas
através da via virtual, será que querem que um grupo de carpideiras virtuais os ajudem no seu
sofrimento ou será que querem ser consolados pelo maior número de amigos possíveis, a fim de
serem confortados com palavras oriundas de vários lugares? É muito comum usarem vários tipos de
símbolos para expressarem os seus lutos virtuais.
Outro grande fenómeno inerente são os diários virtuais. Estes surgem com a criação dos

blogs que apareceram na web. Não deixa de ser uma forma de tornar públicas aquelas anotações
guardadas em gavetas, algumas fechadas a sete chaves. Este diário virtual tornou-se uma espécie de
subversão da ideia original do diário íntimo e secreto, pois agora através da internet o que era segredo
ou secreto passa a ser revelado, sendo uma forma prática e rápida de falar estando oculto, uma
espécie de parede de proteção em que os leitores não saberiam a sua proveniência. Hoje jornalistas,
escritores, ativistas e até professores os usam. Na realidade, penso que são muitos os que estão
entristecidos com a perda e insistem em manifestar-se, quem sabe, usam esta forma de expressão
como um ritual de apaziguamento do seu próprio ser, uma espécie de convite à melancolia. Notamos
que existe uma vontade de guardar memórias dos que partiram. Este estilo de vida procede da
antiguidade, em que as memórias dos que partiam eram muito importantes. As suas raízes estavam
no dever religioso de conservar as suas memórias. Outro aspeto importante é que, de facto, o
individuo não deixa de participar numa sociedade. Lévy comenta: “A participação do individuo no
corpo social é um dado imediato contido no sentido que ele tem da sua própria existência” (Lévy,
1999, p.13).
Não deixa de ser curioso que as sociedades modernas possuem mais medo da morte do que
as sociedades arcaicas. Será este o motivo que leva as pessoas a manifestar-se? Se o medo da morte
nos rodeia, poderá constituir uma espécie de fuga da realidade o desejo que expressamos para que
todos participem da mesma (Lévy, 1999). O fascínio pela partilha contrasta com o segredo. Simmel,
na sua teoria sobre o segredo, afirma o seguinte: “A característica sociológica das combinações entre
segredo e revelação na vida do indivíduo é o conhecimento de outrem: aquilo que é intencional ou
não-intencionalmente ocultado é intencional ou não-intencionalmente respeitado. A intencionalidade
da ocultação no entanto assume intensidade muito maior no embate com a revelação. Esta situação
dá lugar à ocultação e ao mascaramento muitas vezes agressivo e defensivo, por assim dizer, contra
uma pessoa, o que em si é designado como segredo” (http://pt.scribd.com).
Para Simmel, o segredo é uma das maiores realizações humanas por conduzir a uma grande
ampliação da vida, devido aos seus numerosos acontecimentos ocultados e guardados. Seria uma
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espécie de segundo mundo pessoal. A existência dos tais segredos entre indivíduos ou grupos seria
uma espécie de caracterização dos relacionamentos, porque ao guardar o segredo o relacionamento
não seria afetado. Porém, o que começamos a observar é um pouco estranho e contraditório. As
pessoas começam a manifestar os seus segredos sem o medo de serem depreciadas e desprezadas
pelas suas condutas, uma vez que os poderosos ecrãs os mantêm em segredo. De uma certa forma,
a facilidade tecnológica do poder está longe ou perto sem o risco de sermos vistos; verdadeiros
agentes secretos virtuais dão a oportunidade de nos expressarmos, quem sabe, de uma forma mais
real e verdadeira, sem aquele medo pessoal de sermos odiados ou mal-amados.
4.2.7. Páginas Virtuais Ativas de Pessoas que já Morreram
O espaço virtual tecnológico não deixa também de ser a expansão do espaço Off-Line em
relação a questões concernentes à morte de pessoas que outrora utilizavam esta tecnologia. Estes
ex-utilizadores têm migrado para o ambiente On-line em busca de resignações e com usuários à busca
de expressões de sentimento de luto. No entanto, com o avanço tecnológico a internet não conseguiu
prever a questão dos utilizadores que morreram, deixando as suas páginas ativas. O espaço
cibernauta está há bastante tempo em funcionamento para que este fato seja real. São inúmeras as
iniciativas de utilizadores em relação a este assunto. Na realidade, somos surpreendidos no mundo
virtual em relação a este tema, a morte dos entes queridos. As páginas chamadas “ Profiles de Pessoas
Mortas.”: (http://campanhadigital.net.br/2011/02/21/redes-sociais-para-pessoas-mortas/).
Estas páginas são dedicadas à pesquisa e à publicação dos perfis de pessoas que já
morreram. Uma espécie de lápide nos cemitérios virtuais. Este espaço foi bastante usado para
colocarem muitas mensagens de sentimentos pessoais em relação às pessoas já falecidas. Estas
páginas, além de poderem ser visitadas, não deixam de ser uma espécie de memorial eternizado, em
que os que as visitam, além de poderem ver o perfil daquele que partiu, deixam mensagens como se
a pessoa estivesse ainda viva. Quem visita este tipo de página não deixa de ficar perplexo por ver
comentários de vários géneros e formas de expressão, emocionando os mais sensíveis. Outras
páginas da internet possuem o mesmo problema. O Facebook apresenta um problema idêntico, no
qual o perfil de certas pessoas mortas continua On-line, inclusive a realizar ações sozinho, devido a
algumas aplicações que lhes são instaladas. O espaço cibernauta não estava preparado para este
tipo de acontecimento tendo que começar a adaptar-se a esta nova realidade. Hoje, serve como uma
espécie de condolências para os familiares de pessoas que morreram.
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Percebendo essa situação, os americanos Jonathan Good, Brett Huneycutt e Rudy
Adler juntaram-se para fundar a 1000 Memories, uma Rede Social para homenagear e guardar
lembranças de pessoas queridas que já se foram, tudo com muito bom gosto e respeito:
(http://campanhadigital.net.br/2011/02/21/redes-sociais-para-pessoas-mortas/).
Estes identificaram que já existiam websites com esse propósito, como o Legacy.com e
o MyDeathSpace, mas todos com aquele estilo da década de 90, cheios de anúncios de funerárias e
com um ou outro serviço para arrancar dinheiro à família dos falecidos. Os três sócios partilhavam a
experiência de perder pessoas queridas e decidiram sair dos seus trabalhos para se juntar e construir
o 1000 Memories. O site permite que a família faça o Upload de fotografias, vídeos e biografia,
partilhando isso apenas entre o seu círculo fechado de amigos e parentes. O serviço ainda inclui uma
ferramenta que permite criar uma Fundação com o nome do falecido e captar doações para causas
da sua escolha. A tecnologia tem aberto muitas janelas para muitos tipos de criatividade e com certeza
o futuro reservar-nos-á muito mais. O homem social jamais deixará de ser criativo e oportunista.
4.2.8. Os Cuidados Paliativos e as Novas Tecnologias
Não podemos deixar de observar o crescente movimento pós-moderno dos cuidados
paliativos. Na Antiguidade morria-se no meio dos familiares, hoje morre-se só, mas mesmo este
morrer só possui uma dinâmica totalmente diferente da do passado. O morrer do moribundo, por
mais que este estivesse junto dos seus familiares, não se compara aos dias de hoje quando se observa
a tecnologia envolvida na vida de cada pessoa. Por mais que a pós-modernidade tente atender à
humanidade atual, continua de facto a tropeçar nos fantasmas do passado. Ao falar-nos no “retorno
cíclico”, Maffesoli (2000, p.26) mostra-nos uma realidade com a qual temos de lidar a qualquer
instante. “Esse retorno ao antigo, ao arcaico, é próprio da pós-modernidade. Como se, além de um
parêntesis, para bem e para mal, no quotidiano, ou no paroxismo, de uma maneira suavizada ou, ao
contrário, nos excessos destrutivos, encontrássemos o aspeto sublime da beleza do mundo”
(Maffesoli, 2000, p.28).
Por mais que voltemos ao arcaico, hoje estamos rodeados não de familiares, mas de muitos
especialistas prontos para intervirem a nosso favor. É claro que quando se trata de morrer ou do
quase-morrer, estamos rodeados de cuidados paliativos. Por mais que ainda sejam escassas as
ofertas, a nossa sociedade pós-moderna tenta a todo custo amenizar o sofrimento do Ser. “Os
cuidados paliativos representam o arquétipo contemporâneo de uma medicina de solidariedade: O
doente FPT já não é vítima do abandono e do descaso da instituição médica. Com a criação de novos
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espaços e categorias profissionais para atendê-lo, escutá-lo, compreendê-lo, ele não é mais
apropriado de sua morte. Ao contrário, o paciente pode – e deve – aceitar pacificamente o processo
do morrer” (Menezes, 2004, p.213).
Estes cuidados têm por objetivo normalizar a morte, ou seja, ser “uma normalização médica
da morte, apesar dos militantes da boa morte afirmarem que os seus pacientes ainda continuam
vivos (Menezes, 2004, p.213). Como nos diz Maffesoli: “A morte e o presente estão no coração de
numerosos fenómenos contemporâneos” (Maffesoli, 2000, p.59). Estes cuidados prestados
observam o homem social de uma forma total. O fenómeno da “totalidade é concretizada com a
mediação de novos especialistas e novas técnicas de intervenção, indicando a permanência da
tradição de uma divisão clássica das ciências e das diferentes categorias profissionais já existentes”
(Menezes, 2004, p.213). Mas nem tudo é tão bonito como aparenta. Kubler-Ross salienta que,
“quando mais avançamos na ciência, mais parece que tememos e negamos a realidade da morte.
Como pode?” (Fontes, 1996, p.19).
Talvez seja este “retorno cíclico” (Maffesoli, 2000, p.26) de que nos fala Maffesoli. Por mais
que hoje tenhamos bons profissionais, um bom serviço paliativo, são muitas as razões que levam a
nossa sociedade pós-moderna a temer a morte. Segundo Kubler-Ross, “uma das mais importantes é
que, hoje em dia, morrer é triste demais sob vários aspetos, sobretudo é muito solitário, mecânico e
desumano” (Fontes, 1996, p.19). Por mais que as equipas de cuidados paliativos “assistam os seus
doentes de modo totalizante mantendo um tipo de construção das especialidades voltadas às etapas
da vida: especialistas em novas tecnologias reprodutivas, obstetrícia, geriatria e assistência paliativa.
Na assistência da totalidade a equipa busca transformar a relação de poder entre profissionais e
pacientes, na qual o doente expressa seus desejos e as decisões são negociadas, levando em conta
o princípio da autonomia” (Menezes, 2004, p.213). Mas mesmo com toda esta assistência, o morrer
tornou-se solitário devido ao facto de o paciente ser retirado do seu ambiente familiar. Por mais que
o pessoal que proporciona cuidados de saúde tente colmatar esta lacuna, continua com muitas
dificuldades devido aos laços que unem o ser pós-moderno aos seus familiares.
Não deixa de ser um problema pós-moderno sem uma solução à vista, o homem é tratado
com descaso, quando o pessoal que lhe presta cuidados de saúde observa o moribundo no seu
sofrimento entram em ação as máquinas poderosas para atenuar o sofrimento e tentar aumentar os
dias de vida como se a morte não estivesse à espreita, pronta para dar o seu golpe fatal. “O fato de
nos concentrarmos em equipamentos e em pressão sanguínea não será uma tentativa desesperada
de rejeitar a morte iminente, tão apavorante e incómoda, que nos faz concentrar nossas atenções
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nas máquinas, já que elas estão menos próximas de nós do que o rosto amargurado de outro ser
humano a nos lembrar, uma vez mais, nossa falta de onipotência, nossas limitações, nossas falhas
e, por último mas não menos importante, nossa própria mortalidade?” (Fontes, 1996, p.21). Este é
o dilema: morrer e morrer, não temos como fugir à astuta viva morte, vestida de negro, pronta para
pôr termo à vida dos mais corajosos e épicos seres vivos.
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CAPÍTULO V
A VIVÊNCIA DA MORTE NA SOCIEDADE PORTUGUESA

“Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte”.
(N.V.I, 2003, p.1075)
5.1. A Morte no Decorrer da História Portuguesa
A influência romana foi muito forte nas nossas sociedades no passado. Na antiga Hispânia
pré-romana existia o mesmo tipo de classes sociais que se manifestavam em Roma. Os homens livres
dividiam-se em classes privilegiadas, estes os nobres ou como os latinos os chamavam “Nobilies,
príncipes, primores ou maximi natu” (Costa, 1989, p.75) e a outra era a maioria da população livre,
o povo e, por fim, os escravos. Como não é de admirar, o culto religioso romano era uma observância
das divindades greco-latinas que desembocaram no culto ao imperador Romano. A isto chama-se
teofania, uma realidade passada de gerações antigas ao tempo dos romanos.
A teofania era quando um rei ou líder de um povo assumia a divindade juntamente com o
homem natural. Algumas sociedades ainda usam este princípio: é o caso dos tibetanos em relação
ao seu líder, o Dalai Lama, uma espécie de governador-deus. É neste tipo de poder instalado por
alguns grandes governadores que residia a pena de morte aplicada a várias pessoas, pelo crime de
ultraje ao homem divino. Por vezes, não era por ultrajar o homem, mas a divindade que lhe estava
associada. Segundo Costa, “os suevos, que se mantinham estabelecidos no noroeste da península –
Minho e Galiza atuais – conseguiram estender a sua hegemonia para Sul, através da Béltica, Lusitânia
e Cartaginense. Porém, a velha província da “Gallaecia” conservava-se como centro da monarquia
sueva” (Costa, 1989, p.115). Os suevos, antes de invadirem a península, já haviam aceitado o
cristianismo como religião. A identificação religiosa como a população hispano-romana facilitava e
traduzia, manifestamente, uma paralela assimilação das suas instituições jurídicas” (Costa, 1989,
p.116).
Além desta influência jurídica romana temos outra grande influência, “São Martinho de Dume,
homem dotado de vasta cultura que veio para a península como missionário, por solicitação dos reis
suevos, a fim de combater as heresias que novamente se difundiam entre o seu povo. Tendo chegado
à Galécia pelo ano de 550, tornou-se bispo de Dume e de Braga. Tornou-se relevante nos dois
primeiros concílios de Braga, realizados em 561 e 572, ao segundo dos quais presidiu” (Costa, 1989,
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p.117). Observamos ainda, que, como afirmam Jorge Quiroga e Mónica Lovelle: “suevos e vândalos
dividiram a Gallaecia, sendo que os vândalos ter-se-iam instalado entre a cordilheira Cantábrica e o
rio Minho e rio Sil; entretanto os suevos ocuparam o espaço Entre-Os-Rios Minho e Sil e o rio Douro
e, mais precisamente,

na

atual

região

portuguesa

entre

o

Douro

e o

Minho”

(guiadoestudante.abril.com.br.).
Observando as guerras que se seguiram nestas regiões, os suevos foram quem mais lutou
para exterminar os demais povos. Estas guerras levaram a que os suevos pedissem a aprovação do
império romano, através da “consortio regnum” (guiadoestudante.abril.com.br.) uma espécie de
consórcio de poder, uma legitimação do governo suevo em relação a Roma. É notório que não
deixamos de receber uma influência natural das leis romanas, incorporadas em Portugal, entre elas,
a da pena de morte. As leis do Império Português instituíram as execuções violentas principalmente
na era das colonizações (1500-1521). As leis na colónia são as mesmas de Portugal, seguindo as
Ordenações Afonsinas, criadas em 1446 pelo rei Afonso V. Diversos crimes são punidos com mortes
cruéis (1521-1603). Durante o reinado do português Manuel I, as Ordenações Manuelinas substituem
as Afonsinas. Em relação à pena de morte, pouco muda (1603-1830). Com Filipe II, surgem as
Ordenações Filipinas, criadas por Filipe I. A pena de morte podia ser acompanhada por tortura,
decepamento de membros e esquartejamento (1830). Entra em vigor o Código Criminal do Império.
A pena de morte é mantida, mas só pela forca, sem tortura ou exposição dos cadáveres. Na justiça
militar, vale o fuzilamento (1835). Em 10 de junho, é promulgada a lei segundo a qual os escravos
devem ser sempre condenados à morte se matarem o seu senhor ou alguém da família dele (1854).
O imperador Pedro II estabelece que a palavra final sobre qualquer sentença de morte, inclusive
a de escravos, cabe a ele” (guiadoestudante.abril.com.br.) É claro que não nos esquecemos do povo
Lusitano, povo que habitou em quase metade do território de Portugal e que resulta de uma mistura
de povos que formaram a nação portuguesa, ponto sobre o qual alguns estudiosos divergem. Os
lusitanos faziam sacrifícios humanos. Segundo Rodrigues, “Os lusitanos faziam vaticínios através de
sacrifícios humanos cortando o diafragma da vítima de modo a observarem o interior do corpo. Estes
vaticínios eram formulados por um adivinho. Chamavam-lhe hieroskopos. Parece aqui haver uma
semelhança com a prática da adivinhação dos sacerdotes gauleses. Sabemos que havia montes
sagrados

(monte

de

Vénus,

v.g)

e

rios.

O

douro

era

um

rio

sagrado”

(http://lusitaniaecastrum.blogspot.pt). Podemos notar novamente os rituais de morte ligados à pena
capital. Ainda em relação ao povo lusitano, Rodrigues diz-nos que, “os sacrifícios humanos eram
frequentes, surgindo como pena de morte, pois aos parricidas despenhavam-nos de uma escarpa, ou
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rochedo, provocando-lhes a morte. Plutarco (Q.R.83), Estrabão (III,3,6 e III,3,7) e Tito Lívio (Per.49)
falam dos sacrifícios humanos, visando normalmente os prisioneiros. Mas os sacrifícios humanos
serviam

também

para

cimentar

tratados

e

alianças

em

momentos

graves”

(http://lusitaniaecastrum.blogspot.pt).
S. Martinho de Dume que viveu no século VI noticiou sacrifícios humanos feitos entre os
Galaicos e os povos do norte. Mas não ficamos por aqui, com esta influência macabra e talvez doentia,
os lusitanos cresciam e dominavam. Era mesmo assim que os nossos antepassados viviam, na
tentativa de introduzir práticas e determinado tipo de leis e punições severas. Segundo Rodrigues:
“Os sacrifícios funcionavam como processo de interpretar o futuro (presságios) ou ritos de redenção.
Talvez neste sentido possamos encontrar influência ibero-fenícia, aliás documentada na necrópole de
Carmona, em El Acebuchal e na de Bolonia, em Cadíz, entre outras. Estrabão diz a propósito dos
lusitanos – Fazem também augúrios, observando as entranhas dos prisioneiros depois de os cobrirem
com capas. Quando as entranhas são feridas pelo arúspice, fazem uma primeira predição pela queda
da

vítima. Cortam a mão

direita aos prisioneiros e ofereceram-na

aos deuses”

(http://lusitaniaecastrum.blogspot.pt).
Vemos aqui que o povo lusitano usava os presos para os sacrifícios humanos. Se eram
acompanhados de festas ou orgias não sabemos ao certo. Na realidade já lidamos com a morte desde
as nossas raízes mais longínquas e não podemos negar este facto, através de rituais ou penas de
morte, a nossa nação nasce ao ver a morte de frente. Por vezes imposta, outras vezes recebida. Toda
esta parte da história da nossa nação dá o que pensar. Será que os nossos centros paliativos não são
também um lugar de sacrifício humano ou uma pena de morte e, como familiares, exercemos este
poder para nos vermos livres daqueles que possuem os seus dias contados? Os carrascos da
Antiguidade cobriam as suas cabeças e escondiam os seus rostos, hoje carrascos de branco com os
rostos destapados a ligar os condenados a verdadeiras máquinas prolongadoras da vida se assim se
pode dizer, será que atenuam ou fazem sofrer mais: neles estão a sabedoria e o poder da decisão.
Se não for isto, pelo menos, dá-nos o que pensar.
5.2. A Morte na Sociedade Portuguesa
Por fim, neste trabalho, será contemplada a vivência da morte na sociedade portuguesa. As
experiências, pessoais e coletivas, as histórias de vida sobre a vivência da morte. O sujeito enquanto
protagonista do seu próprio processo de morte e de morrer, mas também como ente significativo que
vivencia a morte de outrem. Um complexo de definições e controvérsias da atualidade, em que a
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morte continua a traçar destinos, sucumbindo os atores a um pérfido jogo de emoções (Kubler-Ross,
1996). Cada vez mais se assiste, nas sociedades atuais, a uma tentativa de fuga perante a certeza e
inevitabilidade da morte, que pode assolar na vida de qualquer mortal de forma inesperada.
A este propósito, salientam-se os esforços das ciências médicas e tecnológicas no prolongar
da esperança média de vida das pessoas, bem como numa preocupação crescente em compreender
o ajustamento individual, social e cultural ao processo de morte e do morrer (Kubler-Ross, 1996).
Contudo, embora este assunto seja diário, real e emergente, “Há muitas razões para se fugir de
encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é que, hoje em dia, morrer é triste demais
sob vários aspetos, sobretudo é muito solitário, muito mecânico e desumano” (Kubler-Ross, 1996,
p.19). A sociedade moderna, cheia dos seus temores, rituais e controvérsias, pese embora os ganhos
em tecnologia e conhecimento, continua numa luta constante, quase paradoxal contra o aguilhão da
incontrolabilidade da morte (Kubler-Ross, 1996).
Deste ponto de vista, pode-se legitimamente perguntar se a história dos Homens não é
mais do que uma luta contra a inelutabilidade da morte, uma negociação permanente com ela, para
vencer uma das vicissitudes da vida e provavelmente a mais determinante. Assim, poder-se-á
compreender a atualidade dos rituais nas sociedades de hoje, até porque o rito constitui uma forma
de ter um controlo sobre o desconhecido e de apaziguar as emoções negativais que daí advêm. Em
todo o caso, é nesse sentido que se podem interpretar os rituais profanos que celebram os heróis
destemidos que se sacrificam pela salvação da pátria, constituindo a coletividade uma marca da
continuidade do indivíduo ou ainda os rituais de morte: “Toda uma gama de práticas, no decurso das
cerimónias funerárias, visa iniciar o morto para a sua vida póstuma, e garantir-lhe a passagem, seja
para o novo nascimento, seja para a vida particular do duplo” (Morin, 1997, p.119).
Um dos comportamentos contemporâneos é a transferência de nomes de antepassados
que já faleceram para os recém-nascidos. Esta analogia morte-fecundidade não deixa de estar
presente em quase todas as civilizações, pois nas mais diversas mentalidades, a morte provoca
sempre um nascimento e vice-versa. É assim que se podem encarar também respetivamente, a
sociedade moderna, com os seus hábitos de consumo e de divertimento e a sociedade pós-moderna
que reatualiza o carpe diem dos antigos, com a acentuação do presente. Sob o mesmo prisma, a
temática do duplo constitui uma reminiscência da crença na imortalidade, que é tão velha como o
mundo. Assim, as utopias pós-humanas que sonham com o melhoramento da espécie através da
tecnologia não são mais do que a tradução circunstanciada de devaneios que se estruturam em mitos,
à semelhança do da imortalidade.
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Tudo indica que o indivíduo procura uma prossecução de si mesmo, encontrando-a na
sobrevivência da coletividade. É nesse sentido que Ariés afirmava que “o desaparecimento de um
indivíduo deixou de afetar a sua continuidade” (Ariès, 1977, p.54).
Se o homem pode prescindir da religião e até das crenças nas virtualidades da ciência, ele
nunca poderá abdicar dos questionamentos, existências que são transversais a toda a humanidade.
É por essa razão que alguns pensadores insistiram na importância da expressão do imaginário e na
redundância do mito nas sociedades atuais, à semelhança de Gilbert Durand: “Sabemos que o mítico
e o profundo coincidem. O mítico seria como o inconsciente onde se formulam e se tentam resolver
em imagens as grandes questões às quais o consciente nunca consegue dar respostas lógicas sem
antinomias, as grandes questões da condição humana: “Donde vimos? Quem somos nós? Para onde
vamos?” (Durand, 1996, p.133).
A morte, enquanto acontecimento despertador do ser humano, não é imune aos vínculos
familiares, traduzindo-se num sofrimento atroz, pela falta de competências de coping, no processo de
ajustamento da pessoa, família, sociedade (Bath, 2010). Na verdade, por muito que a morte seja
esperada, o momento da sua instauração constitui sempre uma incógnita, estando os sujeitos
assolados por uma aprendizagem insuficiente, por mais que a preparação tenha sido exaustiva. Pese
embora a problemática da morte tenha vindo a emergir de forma rápida e interessante,
nomeadamente com a contínua criação em todo o mundo de unidades de cuidados de saúde
especializados ou cuidados paliativos.
Em Portugal, a morte, o medo e a esperança, não têm sido alvo preferencial dos estudos
relacionados com este processo. De facto são poucos os trabalhos encontrados sobre o tema da
morte, centrando-se mais nas questões éticas de um ponto de vista crítico e reflexivo (Macedo, 2006).
Mas, estes estudos têm revelado uma atitude omissa em relação ao papel do binómio medo versus
esperança, no processo vivencial da morte. Não podemos deixar de referir que nos últimos trinta anos
em Portugal a esperança de vida tem aumentado, devido ao desenvolvimento de vários sectores, um
deles o desenvolvimento do setor da saúde. “Em 2008-2010, a esperança média de vida ao nascer
era de 79,20 anos para homens e mulheres. Por contraste, em 1980 a esperança média de vida era
de 71,78 anos. Acresce que a mortalidade prematura, expressa em termos de taxa, representa a
probabilidade de morrer antes de atingir 70 anos de idade, se encontra presentemente nos 24,3%, o
que significa que cerca de um em cada quatro cidadãos portugueses morre antes de perfazer os 70
anos. As principais causas de morte e o número de anos perdidos na população portuguesa quando
se morre antes de fazer 70 anos (anos de vida perdidos), para ambos os sexos, inclui: acidentes de

82 |

viação – 500 Por ano; tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmões – 19.768 anos; doenças
vasculares cerebrais – 16.070 anos; suicídios – 14.753 anos” (George, 2012, p.61). Estes dados
são importantes para podermos perceber o que tem acontecido na própria sociedade portuguesa ao
nível da vida e da morte. O grande contributo para esta melhoria vem de ações e programas que
tentam sensibilizar a população a respeito de determinados riscos relacionados com a sua próprias
saúde, tais como tabaco, álcool e o forte encorajar por parte dos profissionais da saúde para uma
alimentação melhor e mais saudável em termos nutricionais e calóricos, além de promoverem o
exercício físico. Também tem contribuído para uma melhoria da saúde as constantes ações de
prevenção feitas em relação aos cidadãos com mais de cinquenta anos, isto é a prevenção de
determinados tipos de doenças mais comuns entre essa faixa etária da população.
Também é de salientar o cuidado com os recém-nascidos, em que a saúde portuguesa tem
tentado a todo custo diminuir as mortes prematuras, assim como doenças crónicas nestas idades
(George, 2012). “É essencial analisar as causas que antecipam a morte da população portuguesa e
a causa das causas, ou seja, os fatores de risco, e desenhar programas que reduzam a exposição
dos cidadãos a riscos evitáveis, o que constitui a essência de todos os programas de saúde pública”
(George, 2012, p.61). Outro aspeto importante acerca da mortalidade é que esta varia também com
os lugares e épocas. Hoje não vivemos em Portugal no tempo das pestes, guerras, epidemias e fome.
Só estes fatores contribuíram para o declínio acentuado da mortalidade. A maior parte dos estudiosos
nesta matéria fluem numa única direção, sendo quase unânimes em afirmar que o declínio da
mortalidade se tornou mais acentuado quando a economia, obras sanitárias, a educação e o social
se tornaram mais preponderantes na civilização portuguesa (Nogueira & Santana, 1999). É claro que
ao analisar o fenómeno da mortalidade em Portugal, temos que ter em conta por exemplo os “aspetos
biológicos relacionados com o sexo e a idade” (Nogueira & Santana, 1999, p.70).
No que se refere à idade dos indivíduos as probabilidades diminuem nos primeiros anos
de vida e aumentam de uma forma progressiva até aos 40 anos de idade devido ao envelhecimento
biológico de cada pessoa. Em relação ao sexo, sabe-se que os homens morrem mais cedo que as
mulheres. Porém nos países mais subdesenvolvidos são as mulheres a morrer mais cedo que os
homens. Isto acontece geralmente nas idades mais férteis das mulheres. Em Portugal uma vez que
os homens morrem mais cedo que as mulheres, existe uma espécie de sobrelotação feminina nas
idades mais avançadas, fator este que produz um outro fenómeno, o da solidão (Nogueira & Santana,
1999).
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No que toca às crianças portuguesas mais pequenas “são os sintomas, sinais e afeções
mal definidas, correspondendo, talvez a doenças congénitas e problemas parentais mal
diagnosticados, seguindo-lhe as causas externas” (Nogueira & Santana, 1999, p.71). São estas
causas externas o que mais mata em Portugal, os jovens, crianças e adolescentes. No caso das
crianças geralmente são acidentes domésticos como quedas e envenenamentos, nos jovens a maior
causa de morte são os acidentes de viação. No caso dos homens são mesmo os acidentes e das
mulheres são os cancros (Nogueira & Santana, 1999). “As doenças cardiovasculares são uma das
causas de morte mais importante, sendo a primeira para a população do sexo masculino,
principalmente nos mais idosos. É também nos idosos que as doenças no aparelho circulatório,
incluindo as doenças cardiovasculares e a isquémica do coração, atingem os mais elevados valores,
tornando-se, para ambos os sexos, na principal causa de morte, seguida a uma distância considerável,
pelos tumores malignos” (Nogueira & Santana, 1999, p.71).
Outra análise interessante em Portugal é a questão da mortalidade por regiões. “As
diferenciações distritais da mortalidade são reais” (Nogueira & Santana, 1999, p.74). Neste caso, a
condicionante utilizada para medir este efeito não é a idade dos portugueses, por isso a única hipótese
que resta aos investigadores são as questões relacionadas com as condições sociais, económicas e
individuais. Neste caso, “rendimento, emprego, alimentação, hábitos de consumo, salubridade e
conforto da habitação” (Nogueira & Santana, 1999, p.71). Por isso, as regiões onde existem mais
condições das que referimos é onde as pessoas possuem uma melhor qualidade de vida e o índice
de mortalidade é mais baixo do que nas regiões mais desfavorecidas.
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CAPÍTULO VI
REFERÊNCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

“A Língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto”.
(N.V.I, 2003, p.1083)
Neste capítulo serão abordados os referenciais teórico-metodológicos que deram corpo ao
desenlace do estudo empírico, por forma a permitir dar resposta aos objetivos propostos para o
mesmo. Neste âmbito, apresenta-se o desenho e tipo de estudo desenvolvido, bem como uma breve
contextualização da investigação biográfico-narrativa, com destaque para a investigação com pessoas
em fim de vida. Seguidamente, procede-se à caracterização dos participantes do estudo e ainda, à
descrição dos procedimentos de recolha e análise dos dados.
6.1. Desenho e Tipo de Estudo
A componente empírica deste trabalho consiste num estudo qualitativo, exploratório,
baseado em narrativas biográficas de pessoas em fim de vida, em termos do seu estado de saúde. A
opção por esta tipologia de estudo foi substancialmente determinada pela questão orientadora da
investigação (“Qual o processo vivencial da morte nas pessoas em fim de vida que residem no
concelho de Felgueiras?”) e ainda, pelos objetivos de investigação definidos: a) analisar o papel do
medo e da esperança no processo vivencial da morte nos sujeitos que experienciam a morte e o
morrer no conselho de Felgueiras; b) explorar qual o impacto da vivência da morte na vida quotidiana
dos sujeitos no conselho de Felgueiras; e, c) relacionar a forma como os sujeitos gerem o processo
de morte e de morrer no concelho de Felgueiras, comparando as suas expressões em relação às
diversas sociedades.
Considerando que este estudo qualitativo tem por objetivo último compreender e interpretar
o processo vivencial da morte de pessoas em fim de vida, recorreu-se especificamente a narrativas
biográficas, com enfoque na experiência vivencial da morte. Neste processo histórico-biográfico de
narrativas pessoais, pretende-se melhor aquilatar os valores sociais e pessoais dos sujeitos, suas
opiniões e disposições, visando as suas condutas pessoais e sociais em relação à vivência da morte.
Consequentemente, no contexto deste método qualitativo, usou-se a técnica da entrevista, com o
intuito de explorar com maior profundidade a temática em estudo e trazer à tona unidades
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importantes de observação, tendo em conta a expressão livre do sujeito estudado e observado,
possibilitando uma recolha de dados de caracter biográfico das pessoas, incluindo episódios
específicos, etapas da vida e suas vivências. Além disso, esta técnica põe o investigador mais próximo
do participante, porquanto entrevistado/observado, proporcionando assim uma compreensão mais
detalhada do assunto investigado (Serrano 2007).
Em súmula, de uma forma rigorosa e profunda, pretendemos dar um pano de fundo mais
real àqueles que passam pelo processo de fim de vida. Cremos que existem singularidades
importantes a serem observadas e analisadas, pois, o objetivo desta abordagem qualitativa é o de
compreender de uma forma global todas as experiências, situações e os significados das perceções
e ações dos observados através das suas descrições e elucidações temporais (Bogdan & Biklen,
2013).
6.2. Investigação Biográfico-Narrativa
As Histórias de vida, como um conhecimento de uma trajetória observada pessoalmente pelo
próprio ser, permite a passagem do indivíduo passivo, a um verdadeiro narrador e protagonista da
sua própria vida, dando a este mesmo cidadão a sua própria voz. Neste âmbito, o presente estudo
só poderia dotar-se da profundidade desejada neste projeto, se fosse ouvida a voz do próprio
protagonista e o desenrolar das suas experiências, medos e esperanças. Somente ao ouvir as suas
histórias, repletas de acontecimentos de vida diversos, conseguiríamos ter acesso às suas expressões,
perceções, emoções e momentos de reflexão.
Esta informação mais aprofundada do ser, onde as estatísticas são deixadas de lado e a
autobiografia relata a própria vida na primeira pessoa, de uma forma oral e emocionada, permite o
relembrar de um passado não muito distante, que para o próprio é um verdadeiro best-seller pessoal
(Brandão, 2007). Portanto esta narrativa biográfica passa pelas pessoas em fim de vida, pelas suas
histórias emocionadas de uma vida que chega ao fim. A um fim certo, real e quiçá vil, onde não há
como fugir, caracterizando o fim de vida como um período de grande fragilidade, em relação ao qual
apenas os seus atores poderão expressar o que lhes vai na alma (Brandão, 2007). Assim se expressa
Ziegler, quando nos fala sobre o “instante da morte” (Ziegler, 1977, p.173). “O instante da morte
caracteriza-se pelo cessar completo e definitivo das funções vitais de um organismo vivo, com o
desaparecimento da coerência funcional e a destruição progressiva das unidades tecidulares e
celulares” (Ziegler, 1977, p.174).

87

6.2.1. Investigação com Pessoas em Fim de Vida
“Para Hipócrates, a morte é um acontecimento devastador, imprevisível, inesperado, o
inimigo que surge bruscamente. Existe uma antinomia entre o conceito e o facto. A morte é um
processo lento, uma “cronologia” como diz Bichat, e não um acontecimento “sem duração”.
A patologia anatómica devolve uma única certeza, a de que a morte constitui uma catástrofe
fisiológica. O organismo fisiológico e a rede psiconervosa, que até então forneciam o apoio físico à
consciência, proporcionando os meios precisos de verificação da existência, decompõem-se. A
consciência dirige e governa o corpo em ampla medida. Contudo, não se pode atualizar e portanto
existir sem ele: o homem é o seu corpo. Fora dele perde a sua integridade substancial. O composto
humano permanece ininteligível fora desta “substancialidade” (Ziegler, 1977, p.175). Uma vez que
trataremos narrativas biográficas de pessoas em fim de vida, será interessante estabelecer um
paralelo entre Ziegler e a sua tese, sobre a morte no Ocidente, e a autora Kübler-Ross.
No livro da conceituada psiquiatra Kübler-Ross, intitulado: Sobre a Morte e o Morrer, pode-se
ler que as suas entrevistas tiveram inúmeras dificuldades, uma vez que as equipas médicas não
desenvolveram nenhum hábito de esclarecer o doente sobre a sua situação real. Mas observou, no
entanto, que os seus pacientes tinham o profundo desejo de falar das suas experiências, dos seus
medos, dos seus receios e das suas dores diante da morte. É de referir que o seu trabalho contou
com a ajuda de estudantes, filósofos e religiosos para darem uma perspetiva mais alargada sobre o
assunto. As entrevistas que desenvolveu suscitaram uma sequência de perguntas, por meio das quais
os doentes iriam relatar as suas experiências diante da morte e do morrer. Tudo feito de uma forma
harmoniosa e respeitosa (Kübler-Ross, 1996).
Nesse estudo (Kübler-Ross, 1996), as primeiras reações que a autora observou nos doentes
terminais caracterizaram-se pela “negação e isolamento” (Kübler-Ross, 1996, p.51). A negação foi
usada de uma forma geral por todos os doentes. Eles usavam-na como uma arma de retenção de
choque, um verdadeiro escudo, até conseguirem lidar com a inevitabilidade da situação que estavam
a viver. Porém, após o período de reação de choque, seguia-se um período de aceitação parcial da
doença terminal, no qual os doentes começavam a reagir, acostumando-se com as suas realidades.
Contudo, foi notado que a negação trazia aos doentes uma espécie de “separar das águas”. Com
efeito, estes escolhiam o pessoal médico com quem queriam partilhar as suas emoções e, até
mesmo, os familiares que queriam ver e/ou com quem queriam falar, uma vez que o seu desejo era
o de ficar isolados a maior parte do tempo (Kübler-Ross, 1996).

88 |

O segundo estado observado caracterizou-se por reações de “raiva” (Kübler-Ross, 1996,
p.63). Este sentimento começou a surgir em sequência da dificuldade dos doentes em conseguirem
lidar com as reações de negação e isolamento. A autora salienta que os sentimentos de raiva, revolta,
ressentimento e inveja tomaram conta dos doentes e trouxeram uma pergunta lógica: “Porquê Eu?”
(Kübler-Ross, 1996, p.63). Para os familiares e amigos e até para o pessoal médico, constituía uma
fase difícil de lidar, até porque esses doentes irradiavam raiva e ira em todas as direções, sem
justificação aparentemente plausível dos seus atos. O alvo imediato dos doentes eram geralmente os
enfermeiros, por serem os profissionais que passavam mais tempo com eles. Porém, os médicos e
familiares também se tornavam alvos consequentes, à medida que os sentimentos de raiva dos
doentes aumentavam. Kübler-Ross dá-nos o exemplo de um doente que estava internado há vários
meses, em fase terminal e, queria apenas, que a enfermeira não levantasse a grade da cama, uma
vez que lhe transmitia a impressão de já estar num caixão fechado. A enfermeira concordava com o
pedido, inicialmente, mas com medo de uma queda levantava sempre a grade para o proteger. Em
sequência, o doente, mesmo muito debilitado e em estado terminal, gritava com a enfermeira,
tratando-a por mentirosa. Esta situação levava o doente a ficar num estado de solidão, agonia e raiva
crescente (Kübler-Ross, 1996).
O terceiro estado que Kübler-Ross relata no seu estudo denomina-se de “barganha” (KüblerRoss, 1996, p.95). Pouco conhecida, mas de extrema importância para o doente. Neste estado o
doente começa a ter algumas reações de esperança acerca da benevolência de Deus e talvez
também, acerca de uma eventual possibilidade de cura. Este processo é muito frequente em doentes
terminais, almejando assim o prolongamento das suas vidas. A barganha é na realidade uma tentativa
de adiar, uma promessa que tem de incluir um prémio dado por boas atitudes. Para os profissionais
de saúde, este sintoma pode estar associado a uma culpa recôndita e carece de observação por parte
dos mesmos (Kübler-Ross, 1996).
O quarto estado, para a autora, seria a “depressão” (Kübler-Ross, 1996, p.99). Esta fase
ocorre habitualmente quando o doente terminal já não pode, nem consegue, negar o seu estado, a
necessidade de cirurgias ou de hospitalizações, que acabam por debilitá-lo e colocá-lo em frente da
sua verdadeira condição de saúde. Nesta fase, o indivíduo (etimologicamente in-dividis, o que não
pode ser dividido, aquele que se encontra atomizado, isolado), começa a perder os elementos mais
importantes da sua vida, sendo um deles a sua própria identidade. Muitos são os encargos financeiros
devido à doença, que fazem com que o doente abdique dos seus sonhos, obrigando-o a dispor de
recursos poupados ao longo da sua vida, em prol da enfermidade. Muitos são aqueles que perdem

89

os seus empregos e se afastam dos familiares por se considerarem culpados da sua própria
enfermidade. O pessoal de saúde consegue detetar com frequência este sintoma de depressão. Mas
não podemos esquecer que a fase terminal, para estes doentes, constitui uma aflição, pelo facto de
se terem de preparar para deixar este mundo. Por isso, a depressão pode constituir-se como um
instrumento de preparação para a perda notória de entes queridos e objetos amados e adquiridos,
ao longo das suas vidas. Por isso também, há que animá-los e encorajá-los, isto é, sem deixarem de
ser realistas os profissionais de saúde não lhes devem suprimir a réstia de esperança mínima que
possuem, para que não desenvolvam uma depressão silenciosa (Kübler-Ross, 1996). Nesta fase, a
presença, a companhia, a comunicação empática e a compaixão constituem uma verdadeira terapia
ou catarse.
Por último, Kübler-Ross (1996, p.125) relata o estado de “aceitação”. Segundo a autora,
neste estado, não há outro “remédio” se não o de aceitar o sucedido. A fase de não-aceitação, raiva
em relação ao seu destino deixa de ser importante e o doente passa a aceitar o seu futuro, o fim. O
doente já exprimiu os seus sentimentos, a sua raiva, inveja por aqueles que estão vivos e cheios de
saúde e que não estão na mesma condição em que ele se encontra. Já expressou este processo
perante pessoas queridas, para de uma forma tranquila esperar pelo seu fim. O doente mostra-se
bastante debilitado e cansado, com frequentes momentos de sonolência. Este sono não constitui uma
estratégia de fuga, nem de descanso para aliviar as dores, mas sim um processo gradual e crescente,
indicando que o fim da luta está próximo, aceitando assim este momento como alguém que já não
possui salvação (Kübler-Ross, 1996).
Para Kübler-Ross, de todos os estados pelos quais os doentes passam, quando estão diante
do problema, o que mais se destaca é o da esperança. Ainda para a autora, mesmo os pacientes em
situação terminal deixaram transparecer este sinal, manifestando uma esperança de cura,
acreditando na descoberta de um novo tipo de tratamento para solucionar os seus problemas. Este
sentimento de esperança, não deixava de ser um misto de razão e de emoções sentimentais, como
uma forma de contornar o medo do fim. Foi observado que a maior parte dos doentes nutriam
esperança nos seus médicos e na equipa técnica. Mas também que, quando perdiam esta esperança,
morriam no intervalo de um dia ou menos. Esta aceitação da condição do doente era determinante
para ele deixar de lutar e sucumbir. Adicionalmente, foi ainda observado que da esperança procedia
uma certa angústia, que substituiria a esperança pela desesperança (Kübler-Ross, 1996).
Já para Ziegler “o subconsciente do paciente é até determinado estado da agonia, é habitado
por uma recusa profunda, absoluta, irredutível da sua própria morte” (Ziegler, 1977, p.188). É
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possível que isso se deva à sua própria consciência que recusa a morte. Isto é, existe dentro do
subconsciente do homem uma espécie de consciência imortal. Kübler-Ross, no primeiro estado, fala
de negação e isolamento, já Ziegler fala de agonia. Como segundo estado, Ziegler refere-se na sua
classificação, a “movimentos de resistência” (Ziegler, 1977, p.190). Esta autoconsciência da
imortalidade ainda está dentro do indivíduo, o que faz com que este tente resistir à morte. Estes
movimentos contrastam com os progressos científicos, uma vez que a crença ancestral continua bem
vincada no consciente humano. Os medos, outrora apaziguados pela vida, começam a surgir de uma
forma contundente e poderosa: “O medo de ser enterrado vivo ou de ser mutilado antes da morte,
está profundamente enraizado no consciente” (Ziegler, 1977, p.190). Outros medos começam a
surgir, medos de tráfico e doações de órgãos, de operações mal feitas, de diagnósticos precipitados.
Além disso, as histórias de pessoas que não tinham morrido, mas declaradas como tal, atormentavam
a vida dos indivíduos. Por isso, esta agonia e resistência seriam os dois elementos fundamentais para
poderem contradizer a morte (Ziegler, 1977). Mas há algo que neste estudo começou a ficar claro,
ou seja, a questão do sofrimento da morte. “Aos 83 anos, Sigmund Freud havia sido submetido a 33
operações. Sofria de cancro no maxilar há mais de dezasseis anos e “já não aguentava”. Chamou o
seu amigo e colega Max Schuler, o médico que o tratava há muitos anos e disse: “Agora a minha vida
não passa de permanente tortura. Esta tortura já não tem sentido” (Ziegler, 1977, p.220).
Após o diagnóstico de cancro de Hemingway, conta-se que este pegou na sua arma e
“suicidou-se para escapar ao sofrimento de uma doença que sabia mortal” (Ziegler, 1977, p.220).
O sofrimento que precede a morte é o mais temido inimigo do homem. Para Ziegler, a morte carece
de ser conquistada: “Desde a mais tenra idade precisamos de nos educar para esclarecer a morte.
O homem que não se educa para a morte não conseguirá jamais adquirir paz de espírito. Pois
morremos todos e, pelo que sabemos, a morte poderá chegar hoje mesmo. A cada minuto, de cada
hora, a morte está em suspenso sobre a nossa cabeça. Se vivemos aterrorizados pela morte, como
podemos manter o espírito sadio?” (Ziegler, 1977, p.222). Ainda para Ziegler, esta é a melhor forma
de enfrentamos a foice vestida de negro: o medo e o sofrimento podiam ser atenuados se os homens
tivessem acesso a este conhecimento e ainda, se não se deixassem levar por um tabu que continua
a amordaçar os indivíduos. Neste caso, Ziegler repara que até os sociólogos evitam este assunto,
por medos, receios ou por serem mal compreendidos (Ziegler, 1977). Por tudo isso, é pertinente
que analisemos este papel do medo e da esperança no processo vivencial da morte e explorar o
impacto da vivência da morte no quotidiano dos sujeitos sociais, assim como observar de que forma
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os sujeitos gerem este processo de morte e de morrer. Em particular, perceber qual o processo
vivencial da morte nas pessoas em fim de vida, que residem no concelho de Felgueiras.
6.3. População e Amostra
Quando observamos as pessoas em estado de fim de vida surgem-nos algumas questões e,
de facto, entre tantas questões pertinentes, umas conseguiremos responder e outras ficarão
guardadas dentro do ser, sem uma resposta adequada. Contudo, importa desde já ressaltar neste
estudo, alguns aspetos que mereceram apreciação ao longo dos dois meses em que decorreu a
recolha de dados. Primeiro, não há dúvida de que ao falar com pessoas que hoje estão aqui e amanhã
já não sabemos se poderemos vê-las novamente, se nos suscitam alguns momentos de reflexão.
Nesta reflexão importa falar sobre a morte sabida e a morte instantânea.
A morte instantânea persegue constantemente a nossa sociedade ultramoderna, tomada por
uma nuvem de consumismo e de prazeres que não consegue ter medo do fim, iminente para todos.
Enquanto ouvíamos as histórias de vida dos participantes, os Mídias relatavam a morte de 53 pessoas.
Estas não possuíam um prognóstico definido, tendo falecido uns, por acidente, outros por asfixia, a
tiro e muitos outros tipos de acontecimentos (www.cmjornal.xl.pt/mortes_violentas.html). Neste caso
a foice vestida de negro anda à solta em busca dos mais espertos viventes.
Já a morte sabida, esta que investigamos, leva os visados à pura reflexão, à turbulência do
saber, à perturbação dos sentimentos, a um conjunto de fatores repletos de contradições, ideais e
esperanças. Saber da morte e parar para refletir?! Não conseguimos dizer se será bom ou mau, mas
sabemos que traz ao ser humano uma explosão de sentimentos, com os quais por vezes não se
consegue lidar. Metaforicamente, seria como se lhe disséssemos: a morte está a chegar para te
buscar, restam-te poucos dias de vida. Que loucura! Será real ou imaginário? Será verdade ou
mentira? A incógnita do tempo passa a ser o anfitrião do fim. Mais, segundo informação do Diário de
Notícias (DN), “Muitos doentes acabam por morrer sem ter acesso aos cuidados mais adequados ou
então esperam uma média de três meses para terem uma vaga", diz ao DN Manuel Luís Capelas, o
presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Em Portugal há apenas 359 camas de
cuidados paliativos para cerca de 72 a 86 mil doentes que precisarão anualmente destes cuidados”
(http://www.dn.pt/portugal/interior/ha-359-camas-de-cuidados-paliativos-para-80-mil-pessoas5056134.html). Podemos depreender que muitas pessoas são enviadas para suas casas. É o caso
das pessoas que fomos ouvir falar de suas doenças, experiências e seus desafios, perante a
eminência da morte anunciada, e observar seus medos e esperanças em relação à vida. Também é
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de salientar que segundo os dados do estudo PRISMA, publicado em 2012, 52% dos portugueses
preferiam morrer em casa e apenas 8% no hospital. Igualmente, outro estudo de 2014, aponta que
70% preferiam viver com mais qualidade de vida do que ser tratados para a prolongar”
(http://www.dn.pt/portugal/interior/ha-359-camas-de-cuidados-paliativos-para-80-mil-pessoas5056134.html). A este propósito importa ressalvar que no concelho de Felgueiras, situado na região
norte de Portugal, onde o investigador principal exerce a sua atividade profissional, desconhece-se a
existência de instituições/equipes especializadas que possam dar um apoio domiciliário específico a
pessoas em situação de fim de vida. Mais ainda, por meio dessa atividade profissional o investigador
tem conhecimento e acesso diário a um número considerável de familiares de pessoas em fim de
vida, pessoas com doenças terminais e/ou a serem tratados com a finalidade de extinguir suas
enfermidades oncológicas.
Assim, considerou-se como população alvo desta investigação, pessoas adultas em situação
de fim de vida no seu domicílio, residentes no concelho de Felgueiras, no norte de Portugal. Para
proceder à seleção e recrutamento dos participantes, estabeleceu-se como critério de inclusão a
capacidade de comunicação e diálogo, bem como a ausência de degradação cognitiva. A amostragem
iniciou-se com informantes voluntários, tendo sido seguidamente ampliada com novos participantes
através do método de bola de neve, evoluindo posteriormente para a estratégia de amostragem
proposital (e.g., pessoas com doença oncológica).
Neste âmbito, constituiu-se uma amostra final de seis participantes em situação de fim de
vida no seu domicílio, com idades compreendidas entre os 28 e os 65 anos de idade, com igual
distribuição de géneros, residentes na região de Felgueiras. Todos os participantes estavam
diagnosticados com doença oncológica, encontrando-se submetidos a tratamentos em regime de
ambulatório, em hospitais centrais. Consequentemente eram seguidos/cuidados por familiares e
amigos em suas casas, carecendo apenas de internamento temporário aquando dos tratamentos ou
em situações de crise. Todos possuíam problemas de saúde graves, tratando-se de situações de
doença terminal, e por conseguinte de reduzida expetativa de vida.
Todos os participantes foram contatados pessoalmente e convidados de forma esclarecida a
participar voluntariamente no estudo. Os participantes atenderam ao pedido de bom grado,
disponibilizando-se a contar as suas histórias. Independentemente do seu grau de dependência para
as atividades de vida diária e gravidade do seu estado clínico, todos eles exibiam expressões marcadas
pelo desejo de viver. Por exemplo, um dos participantes (P4), acamado em sua casa, havendo sido
internado quase todas as semanas nos dois últimos meses, apresentava um semblante de alguém
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que luta pela sua vida. Na entrevista e no seu acompanhamento falava constantemente deste assunto,
do qual sempre terminava a conversa com muitas lágrimas de sua parte. Os dados de caracterização
sociodemográfica e clínica dos participantes apresentam-se na Tabela 1. Por forma a manter o
anonimato e privacidade dos dados recolhidos, a identificação dos participantes será efetuada através
de um código.
Tabela 1

Caracterização Sociodemográfica e Clínica dos Participantes (N = 6)
PARTICIPANTES
VARIÁVEIS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Idade

28

43

65

63

37

47

Género

F

F

F

M

M

M

Licenciatura

12ª Ano

4ª Classe

Estudante

E. F.

E. F.

E. F.

Professor

Arquiteto

Reforma

Reforma

Atestado

Desemprego

Escolaridade
Profissão
Situação Laboral

Desemprego Desemprego

4ª Classe Licenciatura Licenciatura

Estado Civil

Solteira

Solteira

Casada

Casado

Casado

Casado

Nº de Filhos

0

0

2

2

2

2

Nº do Agregado

4

3

3

3

4

4

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Cuidador

Pais

Pais

Cônjuge

Cônjuge

Cônjuge

Cônjuge

Papel na Família

Filha

Filha

Esposa

Chefe

Chefe

Chefe

Familiar
Residência

Diagnóstico

Melanoma Neo. Mama Neo. Intestino Neo. Pulmão Sarcoma

Neo Próstata

Comorbilidades

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Doenças Mentais

Não

Não

Não

Não

Não

Não

6 Meses

2 Meses

3 Meses

9 Meses

4 Meses

1 Mês

Tempo de
Internamento

Nota. M = Masculina; F = Feminino; E.F. = Empregado Fabril; Neo. = Neoplasia.
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Conforme exposto na Tabela 1, no grupo total de participantes (N = 6), apenas 50% (n =3)
possuíam formação académica de nível superior. De residência urbana, todos os participantes se
encontravam em situação laboral não ativa, sendo que 50% (n = 3) estavam desempregados.
Maioritariamente (n = 4; 66.6%) eram casados e com filhos, possuindo como seu cuidador principal
o respetivo cônjuge. Todos os participantes do género masculino (n = 3; 50%) ocupavam o papel de
chefe de família. Além do diagnóstico de doença oncológica, nenhum dos participantes relatou outras
doenças crónicas, nem comorbilidades do foro físico ou mental. Todos referiram experiências de
internamento, oscilando entre um período mínimo de 1 mês e máximo de 9 meses.
Além das semelhanças aqui espelhadas, as diferenças trazem uma mais-valia ao estudo, uma
vez que tais singularidades realçam a forma como cada um dos participantes vivenciou a sua
experiência, ao saber do cancro, assim como cada um deles enfrentou e enfrenta o mesmo.
6.4. Procedimento de Recolha de Dados
Num primeiro momento abordou-se pessoalmente cada um dos potenciais participantes,
explicitando o propósito do estudo, bem como do procedimento de recolha de dados mediante
encontros biográficos, nos quais os sujeitos seriam entrevistados. Nesta abordagem foi solicitada a
sua participação voluntária e o consentimento para proceder às entrevistas, gravação áudio das suas
narrativas, bem como autorização para o uso desta informação na presente investigação. Foi sempre
garantida a preservação do anonimato e da confidencialidade da informação recolhida, através do
uso de códigos. Perante a anuência dos participantes e assinatura da declaração de consentimento
escrito informado (Anexo I), obedecendo às recomendações da Declaração de Helsínquia, foi
agendado com cada participante o encontro biográfico. O local e a hora foram acertadas por ambas
as partes, considerando sempre como máxima a preservação do bem-estar dos participantes,
evitando o cansaço e exaustão.
No encontro biográfico, era solicitado aos participantes a resposta a um questionário
sociodemográfico profissional e clínico, procedendo-se posteriormente à técnica de entrevista em
profundidade (adiante detalhados). Como já citado, todas as entrevistas foram gravadas em sistema
áudio e assumida a incumbência de guardar sigilo acerca das narrativas para salvaguardar os
entrevistados. Após uma breve conversa a expor o pretendido podemos dividir este momento em três
fases: a primeira, consistindo na explanação ou explicação do que pretendíamos, relembrando ao
participante que poderia desistir do estudo em qualquer momento, se assim o entendesse; em
segundo a resposta às questões de carácter sociodemográfico; e, terceiro a entrevista em
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profundidade visando as narrativas biográficas dos atores. Adicionalmente, recorreu-se ainda à
elaboração de notas de campo, onde destacamos a linguagem não-verbal dos participantes, com
particular enfoque nas expressões faciais e tom de voz, espelhando as emoções experiênciadas.
6.4.1. Questionário Sociodemográfico, Profissional e Clínico
Este instrumento consiste num total de 18 itens de formato variado, tendo sido construído
especificamente com o intuito de recolher informação que permitisse uma caracterização
sociodemográfica, profissional e clínica dos participantes (Anexo II).
6.4.2. Entrevista
Neste estudo recorreu-se à técnica da entrevista em profundidade como estratégia para a
obtenção de narrativas biográficas, com enfoque especial na experiência vivencial da morte. Para tal,
à semelhança da tradição investigativa em estudos autobiográficos que têm privilegiado como técnica
de recolha de informação a entrevista, foi desenvolvido um guião de suporte, porquanto mero
instrumento de apoio ao melhor desenrolar da operação (Pardal & Lopes, 2011). O guião final
orientador da entrevista deste estudo resultou em oito questões de natureza aberta (Anexo III), tendo
existido sempre a preocupação de não esquecer que, “uma característica na entrevista deve sobreporse a qualquer outra: a da total liberdade de narração”, tal como defendido por Pardal e Lopes (2011,
p.41).
As entrevistas foram realizadas no domicílio dos participantes, tendo-se recorrido à gravação
de áudio, mediante gravador de voz, para aproveitar ao máximo as histórias de vida. A duração das
entrevistas foi aproximadamente de duas a três horas por participante. Tanto para nós, como para os
participantes foram cansativas e dolorosas, do ponto de vista emocional. Mas todos de bom grado
aceitaram em nos fornecer dados biográficos de tamanhas preciosidades. Em muito dos casos após
as perguntas orientadoras, os participantes paravam, refletiam e respondiam com uma tristeza de
alma. Por vezes foi necessário alguns breves momentos de paragens, devido as lágrimas e
dificuldades de continuar as entrevistas. A título de exemplo, a uma jovem (P1), houve necessidade
de lhe oferecer lenços de papel, por ser tamanha a sua dor ao acontecido em sua vida. Todas as
entrevistas foram marcantes e dolorosas para o investigador e investigado, levando a sair daqueles
locais pensativo e cansado de ver a dor e a tristeza de alguns participantes. Como só de facto um
milagre poderia resolver seus problemas. Algumas vezes o sentimento era de total impotência,
estamos aqui apenas para recolher dados e narrações biográficas e não podemos fazer mais nada, a
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não ser por vezes dar um forte abraço, ou um forte aperto de mão, ou ainda colocar uma mão no
ombro, numa tentativa de consolo e de compaixão pelo sofrimento e dor do outro.
6.5. Procedimento de Analise dos Dados
Os dados recolhidos foram analisados e tratados tendo por base os pressupostos da
metodologia qualitativa. Procedeu-se à análise de conteúdo, tendo-se simultaneamente considerado
uma perspetiva cronológica e diacrónica dos percursos pessoais dos participantes, isto é, das suas
narrativas biográficas. Considerou-se como substrato teórico autores de relevo, nomeadamente
Bogdan & Biklen (2013), Bardin (2011) e Boyatzis (1998).
A análise de entrevistas tem por finalidade exemplificar, especificar as informações e seus
significados mais pertinentes. É um facto que a maioria dos significados e informações não ficam
visíveis apenas com a primeira leitura, mas é através das sucessivas leituras das informações obtidas
que começam a surgir cada vez mais conteúdos semânticos (Bertaux, 1995). “A análise de conteúdo
pode ser uma análise dos “significados” (e.g., análise temática), embora possa ser uma análise dos
“significantes” (e.g., análise lexical, análise dos procedimentos). O tratamento descritivo constitui uma
primeira fase do procedimento, mas não é exclusivo da análise de conteúdo” (Bardin, 2011, p.41). A
finalidade da análise de conteúdo temática é descobrir o núcleo dos sentidos, para compor uma boa
comunicação e dar uma maior frequência às aparições dos objetos analíticos escolhidos (Bardin,
2011). “O documento trabalha com documentos e a análise de conteúdo com mensagens
(comunicação) (Bardin, 2011, p.52). São estas mensagens que queremos destacar no estudo
realizado. “A análise de conteúdo implica a manipulação da mensagem (conteúdo e expressão deste
conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a
da mensagem” (Bardin, 2011, p.52).
Como falamos acima, as mensagens que queremos destacar estão ligadas a “ como as

pessoas em fim de vida vivenciam a morte no concelho de Felgueiras”. Queremos captar as
mensagens relacionadas aos medos e esperanças dos participantes. Para tal, a organização e
sistematização do material recolhido foi fundamental, tendo-se iniciado pela transcrição “Ipsis verbis”
dos discursos narrativos, delimitação do corpus de análise e leitura sincrética. Aquando da primeira
leitura flutuante, das narrativas biográficas, identificaram-se três dimensões core, relacionadas com
o processo vivencial da morte: 1) dimensão pessoal e humana, 2) dimensão socio-relacional; e, 3)
dimensão religiosa e espiritual. Com base nesta leitura procedeu-se ao esboço de uma matriz para a
análise de conteúdo (primeira versão), tendo-se aprimorado com as leituras sucessivas subsequentes.
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A matriz final, que permitiu a análise e tratamento dos dados, será apresentada no capítulo seguinte
com os resultados.
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CAPÍTULO VII
DAS VOZES DOS ATORES À REFLEXÃO ARGUMENTATIVA
“Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte”.
(N.V.I, 2003, p.1932)
7.1. Vivência da Morte: Uma Experiência em Construção
A aparente calma da vida saudável é atropelada pela mais cruel das armas mortais, a própria
morte. A “foice vestida de negro” é comunicada aos participantes que se unem à fé, esperança e
seus saberes, para tentarem derrotar a mais feroz e sagaz das notícias, a de que, não possuem muito
tempo de vida.
Uma jovem, com os seus 28 anos de idade, solteira e sem filhos, a frequentar o seu segundo
curso de licenciatura na faculdade de Coimbra. Seu primeiro curso foi o de biologia e agora, no final
do seu segundo curso, o de farmácia, uma pequena constipação transforma-se numa pneumonia, e
o tossir de sangue leva-a ao hospital, onde permanece durante 10 dias a fazer exames e por fim, é
diagnosticado um linfoma anótico, que vira a sua vida para o ar. Como, a própria descreve “ caiu

como uma bomba”. Mudou tudo, toda sua vida, agora está em fase de tratamentos de quimioterapia
e observação. Jovem alegre, com sonhos por concretizar e uma vida para ser vivida (P1). São histórias
como esta, que iremos tentar interpretar, perceber os significados e significações que lhes estão
subjacentes.
Através da “vivência da morte” porquanto conceito dinâmico, iniciamos a análise das
narrativas, que logo fizeram emergir três grandes dimensões. As questões pessoais e humanas, sociorelacionais, religiosas e espirituais. Em relação à primeira dimensão, é claro que o problema de
pessoas com patologia oncológica e em fim de vida nos traria uma perspetiva dinâmica e interessante,
por se tratar de um assunto de ordem pessoal e humana. Dentro desta dimensão trataremos das
questões das representações do eu e da morte, bem como das respostas emocionais e de coping,
porquanto categorias temáticas emergentes. É claro que estas categorias temáticas trariam
cognições, significados, emoções e formas de confronto diferentes para cada um dos entrevistados,
dando origem a subcategorias temáticas, tais como: ser inútil, um fardo, espírito de luta, fim, dor,
sofrimento, desafio, sentimentos de medo, revolta, culpa, e de esperança. Enfim, suas aceitações,
negações e evitamentos. Aqui poderemos observar e tentar interpretar o “estado da alma” (Pardal &
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Lopes, 2011, p.94). Outra dimensão observada foi a socio-relacional. Onde família, amigos e médicos
fazem parte deste puzzle enquanto categorias temáticas. A proximidade, afastamento, compaixão,
frieza e distância fazem parte desta história, constituindo-se como subcategorias temáticas. Uma
verdadeira análise e interpretação dos “episódios sociais” (Pardal & Lopes, 2011, p.94). E por fim,
os significados e enigmas das questões religiosas e espirituais. Igreja, Deus e fé são os protagonistas
da procura, distanciamento, resignação, descrença, salvação e vida depois da morte. Um verdadeiro
conjunto de protagonistas a serem observados e interpretados à luz do medo e da esperança em
relação à “vivência da morte”.
Na Tabela 2, apresenta-se a matriz construída para a análise de conteúdo, que nos dá uma
visão panorâmica do que estaremos a interpretar nesta viajem da hermenêutica da vida pessoal.
Tabela 2

Matriz de Análise Temática
CONCEITO

DIMENSÕES

CATEGORIAS TEMÁTICAS
Representações do eu/self

Pessoal
e
Humana

Representações da Morte

Respostas Emocionais
VIVÊNCIA
DA
MORTE

Resposta Coping
Socio-Relacional

Família
Amigos
Médicos
Igreja

Religiosa
e
Espiritual

Deus
Fé

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS
Sem identidade
Ser Inútil/Fardo
Espírito de Luta
Fim
Dor
Sofrimento
Desafio
Sentimentos de Medo
Sentimentos Revolta
Sentimentos Culpa
Sentimentos de Esperança
Aproximação/Aceitação
Evitamento/Negação
Proximidade
Afastamento
Compaixão
Frieza e distância
Procura
Distanciamento
Resignação
Descrença
Salvação
Vida depois da Morte
Utopia
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7.1.1. Processo Vivencial da Morte: Análise Temática dos Discursos
No processo vivencial da morte, os discursos variam e são cheios de enigmas e
interpretações. Aqui veremos no contexto geral dos participantes os “indicadores de frequência e os
indicadores combinados” (Pardal & Lopes, 2011, p.95). Estes resultados encontram-se sumariados
na Tabela 3, que nos dá um panorama daquilo que “ a vivência da morte” pode causar na vida dos
participantes. As palavras que serão interpretadas nos darão os indicadores que pretendemos para
uma boa interpretação do trabalho. Afinal o doente “é uma pessoa” (Amado, 2014, p.179).
Tabela 3

Resultados da Análise das Unidades de Registo
DIMENSÕES

CATEGORIAS TEMÁTICAS

Representações do Eu

Pessoal
e
Humana

Representações da
Morte

Respostas Emocionais

Resposta Coping

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

Sem identidade
Ser Inútil/Fardo
Espírito de Luta

Fim
Dor
Sofrimento
Desafio

UNIDADES DE REGISTO (n)
Eu tenho (25)
Forças (19)
Acontecer (15)
Resolver (12)
Problema (12)
Porquê comigo (11)
Porquê eu (7)
Objetivo (3)
Me aconteceu isto (81)
Morte (44)
Me aconteceu isso (24)
Sofrimento (18)
Dor (13)
Fim (1)

Sentimentos de Medo
Sentimentos Revolta
Sentimentos Culpa
Sentimentos de
Esperança

Minha vida (103 vezes)
Medo (40)
Sentimento (26)
Aceitar (25)
Viver (20), Desejo (18)
Esperança (13)
Revolta (1)

Aproximação/Aceitação
Evitamento/Negação

Não comigo (280)
Não aceito (12)
Evito (7)
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Tabela 3 (Cont.)

Resultados da Análise das Unidades de Registo
DIMENSÕES

CATEGORIAS TEMÁTICAS

Família
SocioRelacional

Proximidade

UNIDADES DE REGISTO (n)
Filhos (14)
Família (13 vezes)
Pai (11), Mãe (6)
Irmãos (10)
Mulher (5), Esposa (5)
Marido (2)

Amigos

Afastamento

Amigo (10)

Médicos

Compaixão
Frieza/ Distância

Médicos (26 vezes)
Hospital (2)

Igreja
Religiosa
e
Espiritual

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

Deus
Fé

Procura
Distanciamento
Resignação
Descrença
Salvação
Vida Depois da Morte

Igreja (2 vezes)
Deus (45 vezes)
Ele (18)
Jesus (8)
Fé (12 vezes)

A Tabela 4 espelha uma visão das palavras mais contundentes observadas nas narrativas,
nomeadamente nas unidades de análise, os “indicadores de frequência e os indicadores combinados”
(Pardal & Lopes, 2011, p. 95).
Tabela 4

Frequência das Palavras dos Participantes por Categorias Temáticas
PALAVRAS DOS PARTICIPANTES

N (%)

Representações do eu

448 (31%)

Representações da morte

181 (13%)

Respostas emocionais

359 (25%)

Respostas coping

229 (16%)

Família, Amigos e Médicos

104 (7%)

Igreja, Deus e Fé

113 (8%)

Total

1434 (100%)
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7.1.1.1. Dimensão Pessoal e Humana
Na dimensão pessoal e humana encontramos as representações do eu onde as palavras nos
trazem grandes significados na vida das pessoas. Palavras como: “eu tenho, este problema”, “está a
acontecer comigo” e este “problema” nos revelam que ao descobrirem sua doença, caem em
profunda dificuldade de aceitação. “Parece impossível o que está a acontecer!” (P1 a P6). Sem
dúvida, este espanto se dá, pela dificuldade que estas pessoas e a nossa sociedade têm em relação
à morte, no sentido de ser ainda um assunto tabu. Sem dúvida que todos nós temos esperança, vida,
objetivos pela frente. Desejamos alcançar e vencer. Tudo isto faz parte da nossa vida social. E quando
todos os nossos sonhos são colocados em causa, a reflexão que começa a pairar sobre nós constituise como um estremecer real, como se alguém nos tirasse o fôlego. E agora, como será?! Sem dúvida
é um poderoso misto de sentimentos que emergem. Um verdadeiro vulcão adormecido que agora
entra em erupção. Esta representação do eu em relação à vivência da morte, onde o medo e a
esperança fazem parte do homem social, observamos que existem de facto determinadas palavras
que são contundente entre os participantes. Os tais “indicadores combinados” (Pardal & Lopes, 2011,
p.95).
A vivência da morte e da esperança na primeira pessoa é notória. Todos participantes
demonstram viver este momento intensamente. “Porque eu?” À semelhança do proposto por vários
estudos (e.g., Kubler- Ross, 1996, p.63). Temos também em nossa observação a mesma pergunta.
“Porque eu, ou porquê?” Na realidade é uma pergunta de intensidade e indignação feita por cinco
dos participantes onde (P1) era a mais inconformada em relação à Morte. Todavia, é (P1) que me
impressiona mais com a sua forma de vivenciar seu momento. “Depois deste processo eu me senti

muito revoltada não percebia porque, porque eu, porque agora”. Quando P1, se expressou porque
eu, um silêncio tomou conta do lugar da entrevista. E por alguns minutos seu olhar observava o seu
próprio interior. Como, se ainda fosse um sonho, uma irrealidade total. Este momento ficou gravado
em nossa memória. Queria entrar dentro de seu pensamento e de seus sentimentos, para poder
saber o que estava a sentir de facto, mas não consegui penetrar em seu interior, apenas podia
observar, e tentar relatar de uma forma mais fria e irreal, para mim, o que ela estava a sentir na
realidade. Sem dúvida temos aqui, além do saber, onde o raciocínio e a observação são postos em
ação, “uma outra ordem de realidade, acessível através da consciência ou da intuição” (Debray,
2001, p.17). São estes o “como e o porquê” (Debray, 2001, p.17). Se seguirmos esta lógica,
podemos decifrar um pouco deste enigma, o das representações do eu, que consiste na intuição e
consciência do ser social. O que é então a intuição? “É a capacidade para entender, para identificar
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ou para pressupor coisas que não dependem de um conhecimento empírico, de conceitos racionais
ou de uma avaliação mais específica. Conhecimento claro, direto, imediato da verdade sem o auxílio
do raciocínio. Pressentimento, capacidade de prever, de adivinhar: ter a intuição do futuro”
(http://www.dicio.com.br/intuicao/). Essa realidade acessível dá aos nossos participantes um
entendimento pessoal por aquilo que estão a passar. Uma realidade clara e direta do que está a
acontecer. E esta realidade clara são as expressas em palavras e as expressões faciais/linguagem
corporal verbal e não-verbal de cada um deles. Como o choro, a raiva, a indignação e a dor. Já a
consciência é: “uma propriedade do espírito humano que permitem reconhecer os atributos

essenciais” (http://definicion.de/conciencia/). E é claro que, um dos atributos essenciais da vida é
a própria vida, o viver. Todo ser consciente possui esta ideologia. Nossos projetos, ideologias de vida.
Tudo passa por esta consciência que nos estimula, esta intuição que nos propulsiona para viver uma
vida plena. Porem às vezes abalroadas pela notícia da doença e da morte. “O como do porque
mergulham na escuridão” (Debray, 2001, p.21).
Gráfico 1

Categoria Temática: Representações do Eu

Representações do Eu
120
100
80
60
40
20
0
Eu

Porquê Eu Tenho

P1 (28 anos)

P2 (43 anos)

Forças Acontecer Resolver Problema Comigo Porque eu Objetivo
P3 (65 anos)

P4 (63 anos)

P5 (37 anos)

P6 (47 anos)

Nota. A palavra eu = eu quero, eu acho, eu sou, eu tinha, eu queria ser.
Nas representações da morte, temos palavras como: “Me aconteceu isto, isso, morte, dor
e sofrimento”. Sem dúvida de uma forma geral observada esta dor, e o saber do fim iminente, não
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só traz esta explosão de sentimentos como tudo isto se torna mesmo real e notório. Deixou de ser
um sonho para ser um pesadelo. Uma coisa é estarmos com pessoas em fim de vida, e outra, é ser
esta pessoa. A distância do estar e do ser é muito grande e incómoda. Por isso as representações da
morte onde o fim, a dor, o sofrimento e o desafio são os anfitriões destas puras realidades, nos
trouxeram observações que nos saltaram imediatamente aos olhos. Uma delas foi a dificuldade que
todos os participantes exibiram em pronunciar o nome de suas doenças. Por isso as palavras “isto e
isso” expressam bem esta dificuldade e da forma como os participantes lidam com a situação. A este
propósito, um dos participantes salientava “a palavra que eu deva usar é aconteceu-me isto,

aconteceu-me assim, fui-me adaptando ao sistema e pronto” (P3). O papel da morte e da esperança
neste caso é de dor, fim, e sofrimento. Eles vivenciam todo este processo com muita dor, dor de alma
e angustia. Para eles esta representação da morte é bem vivida e sentida. “Nada evita que a gente
se desespere. Não importa o equilíbrio que se tenha, somos passíveis de desespero. Mais direi que
isto evita que eu sucumba. A gente se desespera” (Kubler-Ross, 1996, p.162). Mais à frente falarei
sobre o papel da dor, medo, emoções e esperança.
A representação da morte neste estágio da vida dos participantes os colocam sem sombra
de dúvida, com um grande dilema, será que há esperança. O impacto que a dor, e o sofrimento lhes
causam no dia-a-dia, talvez não seja tão forte para alguns deles. Os mais novos sentem um impacto
maior desta representação. No caso dos participantes mais velhos, eles possuíam uma forma
diferente de expressar este impacto em suas vidas. Suas vidas são geridas com calma e prioridades
são colocadas em ordem. Buscam o que é de mais importante, do tipo reatando amizades perdidas
no tempo e se tornando mais humanos e compreensivos.
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Gráfico 2

Categoria Temática: Representações da Morte

Representações da Morte
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Em relação às respostas emocionais os sentimentos são um elemento fundamental nesta
análise. Os seis participantes fluem nas palavras “vida, tenho, medo, viver, desejo e esperança”,
constituindo seis das dez palavras mais abundantes entre os participantes. Todos se expressam com
estes sentimentos. Aqui os sentimentos de medo são superados pelo da esperança. É interessante
observar que estas palavras só possuem uma nomeação “mais baixa” nos participantes (P3), (P4),
(P6). Estes participantes são os que possuem mais idade. Os sentimentos no decorrer das entrevistas
foram variados, estando acompanhado de expressões e reações de choro, tristeza, silêncio, olhar no
vazio, nervosismo e pranto, foram as marcas mais profundas que enfrentamos.
Seria interessante trazer a tona um significado que para mim ficou bem aceso na memória.
É a questão das idades. Como metade reagiu de uma forma diferente dos restantes entrevistados. Os
doentes que demostravam inconformismo eram os que apresentavam menos idade, com 28, 37 e
43 anos, enquanto os restantes com 47, 63 e 65, demonstravam-se mais conformados, ou menos
apreensivos. A este respeito, um estudo desenvolvido por Nóvoa em 1992, a cerca da vida profissional
dos professores em relação às suas entradas na carreira profissional, o autor observou que a idade
era um fator importante para o seu estudo (Amado, 2014). Por isso achei algo interessante sobre
esta questão. Vejamos, observou que, “a entrada da carreira (1-3 anos), a fase da estabilização (4-6
anos), a fase da diversificação (7-25 anos), a fase da serenidade, (25-35 anos), e finalmente, a fase
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do desinvestimento (35-40 anos) ” (Amado, 2014, p.180). Assim, se somarmos o tempo de carreira,
com a idade de entrada ao serviço, que seria por volta dos 24 anos de idade, os três participantes
mais velhos estariam na fase da serenidade e desinvestimento (Amado 2014). Assim, poderíamos
supor ou interpretar que a idade possui um significado bem visível na questão das respostas
recolhidas nas entrevistas. “A minha opinião é que um dia que eu morra vá para o sítio certo, não

quero mais nada” (P4, 63 anos de idade). “Mas penso na morte, que (…) pronto lá está, eu quero ir
na hora que Deus me quiser buscar, não quero que mais ninguém me venha buscar, eu quero que
seja os anjos de Deus a me virem buscar” (P3, 65 anos de idade).
Os mais novos reagem e respondem de acordo com as suas expetativas e desejos futuros,
eles estariam entre as fases de entrada numa nova carreira, estabilização e diversificação. Neste
caso, uma vida pela frente e sonhos para atingir (Amado, 2014). “Acho que os meus objetivos de

vida são um bocadinho, não quer dizer que sejam ambiciosos mais acho que se calhar não são tão
grandes como deveriam ser, não quero principalmente. O que eu desejo principalmente. Primeiro
conseguir um bom emprego, segundo estabilidade a todos os níveis emocionais, financeiros sei lá, já
tenho um bocadinho desta estabilidade emocional porque tenho uma família e um grau definido,
tenho um namorado não há muito tempo, mas é uma pessoa que está comigo todo tempo e me
apoia sempre. Pronto sei lá, meu objetivo é mesmo acabar o curso, conseguir um bom emprego, ter
a minha casa, construir família, não quero muito dinheiro porque acho que as pessoas se perdem
por dinheiro, quero apenas o suficiente para poder viver com dignidade e fazer coisas que me dão
prazer e viver no dia-a-dia desafogada” (P1, 28 anos de idade). Outro significado é o caso, de que,
por mais que as pessoas mais jovens tenham estas ambições, elas não são mais obcecadas por estas
prioridades. Após a notícia, os mais jovens reagem como se tivessem e fizessem um novo organizar
de prioridades, deixando por vezes aquela vontade frenética da maior parte da sociedade, que é o
consumismo e o reconhecimento. Reagem com calma e de uma forma mais metódica e cuidadosa.
É claro que tanto o impacto, como o gerir destes momentos não deixam de ser
complicados. Afinal este problema está com eles em todos os momentos e pensamentos de cada um
deles. Porém não deixa de se notar uma forte vontade de vida e viver, estas palavras juntas arrasam
por completo a morte. Por isso, onde há vida há esperança.
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Gráfico 3

Categoria Temática: Respostas Emocionais
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Em relação às respostas de coping, “Ao tomar conhecimento da fase terminal de sua doença,
a maioria dos mais de duzentos pacientes moribundos que entrevistamos reagiu com esta frase: Não,
eu não, não pode ser verdade. Esta negação inicial era palpável tanto nos pacientes que recebiam
diretamente a notícia no começo de suas doenças, quer naqueles a quem não havia sido dita a
verdade, e ainda naqueles que vinham a saber mais tarde por conta própria” (Kubler-Ross, 1996, p.
51). É notório ao observar este relato de Kubler-Ross, que não é muito diferente dos nossos
participantes. Todos os participantes utilizaram a negação. Relata (P1), “depois deste processo todo

eu me senti muito revoltada, não percebia porque, porque eu, porque agora”. Assim como a outra
negação “não aceito ou evito”, talvez seja uma forma de defesa contra o problema. Quando estes
participantes estão a vivenciar as suas próprias vidas em relação ao medo e esperança, eles de facto
são contundentes em negarem.
Este processo também foi estudado por Kubler-Ross, ela inclusive o coloca como seu
primeiro estágio. “O da negação e isolamento” (Kubler-Ross, 1996, p.12). “Uma das nossas
pacientes descreveu um logo e dispendioso ritual, como dizia ela, para assumir sua negação. Estava
convicta de que as radiografias haviam sido trocadas” (Kubler-Ross, 1996, p.51). Os participantes
P1, P2 e P5, os mais novos nesta investigação, possuem o maior número de negações sendo o (P5),
a se destacar em primeiro lugar. Relata (P5), “O renegar, o não aceitar é a pior coisa não vai-te ajudar
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em nada, é uma aceitação não há outro remédio, mas não é um trabalho fácil, não é fácil”. Em
relação ao gerir e ao impacto no seu dia-a-dia podemos tirar já uma conclusão, os participantes
estando em estado de negação procuraram todos os meios para tentarem colmatar este pensamento
e sofrimento. Ao negarem, demostram que o impacto que sofreram foi devastador para eles e suas
famílias. Sem dúvida a negação não deixa de ser um escudo de proteção para os observados. A nossa
consciência e intuição são logos despertados para o óbvio. Mas ao não aceitar queremos negar uma
realidade da qual não podemos contornar e apagar. Olhamos para nós como pessoas sadias e cheias
de vida. Aliás é o que ouvimos no decorrer de nossas vidas quando somos jovens. Expressões como,
“tem uma vida pela frente, vai e leva tudo adiante”, ficam gravados em nossas consciências. Somos
programados pelos pais para vivermos de uma forma intensa. E sem dúvida é um grande impacto
quando estas realidades são alteradas. Nenhum dos participantes possuía outros problemas de
ordem física e psíquicas, o que torna mais difícil aceitar e enfrentar a situação. O nosso amor-próprio
nos trai, uma vez que achamos que só acontece com os outros e de uma forma milagrosa estamos
salvos dos infortúnios da vida. Até o dia em que a foice vestida de negro nos coloca na fila de espera.
Logo será você a ser atendido. Então achamos que não merecemos, não fizemos mal a ninguém, não
roubamos, não matamos, a final somos cidadãos do bem, só fazemos coisas boas. Porém a morte
não escolhe idade e nem condição social, ela vem para ceifar sem o mínimo amor e compreensão.
Por isso negar talvez seja este escudo que já mencionados, um escudo para nos escondermos da
“foice vestida de negro”, a nossa autoproteção que será rompida com as ferramentas da destruição
da carne. A morte.
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Gráfico 4

Categoria Temática: Respostas de Coping
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7.1.1.2. Dimensão Socio-Relacional
Quando analisámos o medo e a esperança como uma vivência no dia-a-dia dos participantes
observamos que existe uma grande valia para todos eles, a família e amigos e todos aqueles que
contribuem para o seu bem-estar. “Se não levarmos devidamente em conta a família do paciente em
fase terminal, não podemos ajudá-lo com eficácia. No período da doença, os familiares desempenham
um papel preponderante, e suas reações muito contribuem para a própria reação do paciente”
(Kubler-Ross, 1996, p.171). Como podemos ver, é notório o desempenho da família nestes casos
também. O maior conforto dos participantes provinha dos pais e cônjuges e em alguns casos, dos
amigos mais chegados e sem falar daqueles que no percurso da doença se tornam como seus
grandes apoio, o pessoal médico e/ou religioso. “Se a última fase da doença for curta e se o declínio
se operar progressivamente sem nenhum agravamento súbito, o doente tem chances, de morrer
tranquilamente, em casa, cercado do amor e do afeto dos amigos, vizinhos e da família” (Ziegler,
1977, p.250). As pessoas, até podem ser hospitalizadas e tratadas em hospitais, porém a prática é
apenas tratar os casos mais complicados e aqueles que se podem abdicar por serem menos graves
na ótica clínica. É claro, que a maior parte dos doentes vão para suas casas onde muitos morrem, a
terem esta experiência que Zigler menciona.
O impacto e o como gerem este processo, não deixa de ser, com a ajuda daqueles que estão
perto. Quando o participante sabe da sua doença, geralmente o maior impacto é no próprio, mas
aqueles que estão mais perto dele também sofrem muito. O sofrimento daqueles que estão próximos
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é terrível, cruel e doloroso. Por vezes pegamos seus familiares a ouvir a conversa e a se retirarem por
longos momentos e quando retornam os seus olhos estão carregados de tristezas e lágrimas. Talvez
pela impotência de não poderem fazer nada naquele momento. Pelo que observei é grande o impacto
nestes familiares. Uma vez que os próprios participantes começam a ter uma atitude diferente em
relação à morte e ao morrer.
É de salientar que é a família o grande apoio na questão da esperança. Juntos se unem
para tentarem encontrar uma solução, seja clinica, espiritual ou ritual. A forma com que eles gerem
este processo tem um caracter participativo, tornando um problema inicialmente do foro privado do
sujeito, como um problema de todos. Em alguns casos que ouvimos e não queremos deixar de
referenciar é a questão de como, e de que forma os participantes ouvem a notícia da parte médica.
O maior número de palavras encontradas foi médicos. Muitos nos relataram que receberam a notícia
de uma forma brusca e inadequada, talvez por não esperarem tais respostas daqueles que deveriam
constituir a ajuda. Relata (P2), “Fui ao médico e o médico me disse que isto estava muito grande já

tinha dez centímetros o tumor (dificuldade para falar), disse-me se tu acreditares em um Deus, confia
nele, só num Deus, porque toda gente um dia vai morrer, eu fiquei chocada logo quando ele disse
isto”. Mas por outro lado encontram a compreensão daqueles clínicos que os tratam. Outro aspeto
importante que não poderia deixar de lado é a questão dos filhos. Dois dos participantes possuem
filhos pequenos. A maior dor deles era ter de deixar seus filhos, uma vez que as crianças ainda
dependiam deles. Por isso para eles este processo de gerir família e filhos é muito complicado. (P6)
“diria que a dor e o sofrimento viriam não da doença em si, mas sim de saber que a minha morte

traria uma dor cruel e profunda aos meus filhos e que as suas vidas nunca mais seriam as mesmas”.
Por isso gerir suas emoções e o saber dos acontecimentos é algo muito doloroso dos quais não
conseguimos atingir profundamente, apenas pela observação. As duas participantes solteiras
observadas se preocupavam mais com os seus pais, e os mais velhos já não possuíam tanto esta
preocupação, era mais atenuada neles este sofrimento em relação aos filhos. Sem dúvida que o fator
idade influência muito as respostas dos participantes entrevistados neste projeto.
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Gráfico 5

Categoria Temática: Amigos, Família e Médicos
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7.1.1.3. Dimensão Religiosa e Espiritual
Dentro da dimensão religiosa e espiritual é de salientar o facto de que todos os participantes
possuem algum tipo de esperança. As palavras “forças, eu tenho, resolver e objetivo” demonstram
exatamente esta esperança entre eles. Diz (P2) “eu tenho um Deus Grande”, e (P1) “eu tenho fé, eu

tenho fé em mim, minha força, na força das pessoas que me acompanham”. Estas palavras
expressam mesmo isto, o ser social continua a ser um ser, bem humano e cheio de fé. “ A expressão
atual do eu escatológico é, portanto a esperança; esse eu que habita o mais íntimo do meu ser, o
princípio de esperança, torna-se o princípio organizador de toda a minha existência humana” (Ziegler,
1977, p.290).
Os participantes e suas convicções religiosas e espirituais. “Independentemente de um deus
de salvação ser masculino ou feminino, animal ou humano, extraterrestre ou terrestre, o tema
fundamental, o próprio drama do mistério, conserva-se idêntico: é a luta contra a morte” (Morin,
1979, p.188). Para estes participantes era masculino e divino. Ao vivenciar a morte, e com o medo
da própria morte, a fé, ou crença dos participantes é que lhes dá a força para poderem ter esta
esperança. Diz (P2) “eu tenho um Deus grande”, expressões como esta ouvimos por vezes. Outra
expressão que ouvimos foi “Ele”. Quem sabe foi uma forma de falar em Deus mas sem muita
intimidade. Relata (P2), “Deus está a me curar, Ele não me abandonou, foi o único, está sempre ao
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meu lado se não, o de resto (Silêncio e choro) ”. Já diz (P3), “Sei lá, a única coisa que queria era
estar bem com Deus para que aquela hora eu pudesse ir ter com Ele”. Narra (P6), “Ele está comigo,
o que alivia a pressão própria de uma situação crítica como a que vivo presentemente”. A fé sem
sombra de dúvidas não deixa de ser um bom amparo para os participantes. Seja fé nos amigos,
família ou Deus, é sempre importante ter onde se agarrar em momentos difíceis.
Para alguns deles por mais que o impacto de saberem o que lhes vai acontecer é colmatado
em partes pela família e fé. Sem sombra de dúvidas que o homem social e humano não deixou de
ser um ser também espiritual. Tal como vimos no decorrer deste trabalho em que as sociedades
antigas se envolviam com o sagrado e o espiritual, hoje se manifesta da mesma forma, com crenças
e atitudes diferentes. Mas o ser humano, por mais que os séculos passem, continuam a serem os
mesmos em relação ao sentimento e crença. Sendo assim gerem os seus finais de vida ainda tendo
esperança que um milagre, um remédio novo, um diagnóstico diferente lhes possa ser transmitido.
Gerir a vida desta forma lhes dá pelo menos, uma maior segurança e felicidade. “Como mistério
nascente, ingénuo na sua frescura nazarena e elaborado na sua simplicidade pauliniana, a salvação
cristã obedece a um ritual elementar que lhe abre a universalidade” (Morin, 1970, p.194).
Todos os participantes possuem consciência daquilo por que estão a passar. Porém o impacto
desta doença em relação aos participantes é brutal e doloroso de se ver. É claro que para eles é
mesmo impactante este momento em suas vidas quotidianas que são transformadas
obrigatoriamente, os tratamentos, internamentos e exames os deixam exaustos, tristes e cansados.
E por saberem de suas condições de sofrimento, eles se tornam mais fortes e intensos em suas vidas
religiosas e espirituais. Outro aspeto importante é a forma com que gerem estes problemas de fé.
Muitos deles têm de aprender a gerir suas vidas tanto emocionais, físicas e espirituais. Uns aceitam
e outros repelem por completo. (P1 e P2), são exemplos disso.
“Isto é uma questão, eu tenho fé, eu tenho fé em mim, minha força, na força das pessoas

que me acompanham, a nível de religião aí já é uma questão diferente porque eu era uma pessoa
mais ligada a igreja, a Deus, aos santos e de repente me fui, tinha dificuldade em aceitar isto e eu
quebrei, então eu deixei de rezar, deixei de ir, se eventualmente eu for a uma igreja entro e sento-me
estou la e estou bem, mas deixei de ter esta necessidade, não sei porque passei a agarrar-me mais
ao que está mais realmente ao pé de mim, a minha mãe, ao meu pai meu irmão, meus amigos e
deixei esta parte de fé em Deus de lado, tenho fé em mim e as pessoas que estão comigo. (tipo ficou
triste com Deus?) fiquei triste com Deus (um bom tempo de silêncio) ” (P1).
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“Deposito naquilo que eu acreditar, no acreditar dos meus amigos mais próximos e na fé da

minha família e amigos porque acho que é uma hora muito forte, é algo que sentia quando estava lá
internado, o que sentia era os amigos e quando eu menos esperava havia dedicações no Facebook
que chagava de alguém que eu estava a pensar no dia anterior e chegava uma mensagem e eu acho
que esta força é quanto ao resto, é obvio acreditar que sempre os médicos façam melhor, temos que
acreditar sempre que quando tu fazes a tua reza não fazes a reza independentemente de ser quem
quer que seja a tua reza não é isto, não é um medicamento, vou rezar aqui isto e vai dar resultado
não faz parte da tua cultura, seja de fé religiosa, seja o que for, deposito na força, na hora que se cria
com as pessoas que te querem bem isto para mim é de valor” (P5).
Nos discursos dos dois participantes anteriores, o culpado das suas doenças e do fim de suas
vidas era Deus. Sem dúvida suas fés foram abaladas ao ponto de repelirem todo o tipo de crença.
Deus passa a ser o vilão da vida deles, o carrasco sem piedade que os travou no meio da etapa de
suas vidas. O repelir a Deus é uma forma de o culpar pelo sucedido. Como Deus permitiu que isto
acontecesse comigo, sou tão bom, e há tantos bandidos e pessoas malvadas neste mundo e estão a
viver de uma forma saudável e intensa, não compreendo. Este é o ser social que fora criado em uma
sociedade protegida e com medo, com a culpa sempre ali. Mas quando a realidade é em nós, de
facto somos nós que temos que resolver o assunto. E por vezes nas questões religiosas e espirituais
a sua crença ou Deus é o culpado por aquilo que estão a passar. Mas não deixam de crer, e confiar
em algo. Por mais que se sintam frustrados com Deus canalizam suas energias, fé e esperança para
outros objetivos o que não deixa de ser interessante observar. A área da teologia observaria este
momento e classificaria como um deserto. O deserto de nossas vidas. Para muitos seria naturalmente
um lugar sem vida, de escassez e morte. “O que torna a vida no deserto um desafio para o ser
humano, é o facto de ela ser, aí, mais precária e aleatória do que noutros sítios. Há golpes de sorte,
mudanças climatéricas bruscas, querelas entre clãs, salteadores escondidos nas dunas” (Debray,
2001, p.65). Mas para um teólogo este deserto que passamos são lugares de retiro e contemplação
espiritual é a oportunidade de nos encontrarmos connosco. Uma vez que estamos tão ausentes de
nós mesmos, que quando chega determinadas notícias entramos em choque total.
Sem dúvida a sociedade do individual está a dilacerar a nossa contemplação e quietude do
nosso próprio eu. Sendo este eu, do grego ego (Debray, 2001). Os restantes participantes (P2, P3;
P4 e P6), não culpavam a Deus, mas tinham a esperança que algo de extraordinário poderia acontecer
com eles de uma forma sobrenatural. Neste caso todos os participantes possuíam uma forma de
crença ou fé. O que nos leva a achar interessante uma abordagem de Debray sobre este assunto.
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Sua interpretação é muito interessante. Vejamos: “Injetando um marcador radioativo nos fluxos
sanguíneos do cérebro de budistas tibetanos em meditação e de monges franciscanos em oração,
dois neuro-fisiologistas americanos, Andrew Newberg e Eugen d´Aquili, conseguiram localizar por fim
o inalcançável: os nossos lobos parietais posteriores/superiores, esquerdo e direito. Com as bases
neuronais do transporte místico assim identificadas, em condições normais, em sujeitos que não
sofrem nem de epilepsia e nem de tuberculoma intracraniana, pode concluir-se, segundo os
cognitivistas, que o cérebro humano foi geneticamente concebido para encorajar as crenças
religiosas” (Debray, 2001, p.32). Se esta é a razão para tamanha fé e crença dos participantes,
podemos apenas interpretar o que ouvimos e vimos. Mas sempre sabendo que esta interpretação
também possui os seus limites humanos e reais. Resumindo, um Criador que não está apostado
numa terra ou num povo, precisa de uma instituição. Não há nada mais enfadonho do que a crença
sem contornos, já dizia Hugo. Deparar-se-á pouco depois com o anjo a fazer de mau, com
fundamentos duvidosos. Daqui pode extrair-se um princípio de preocupação para uso dos nossos
príncipes e pastores: se libertarem um homem da sua religião, dêem-lhe uma pátria. Se o libertarem
de sua pátria, dêem-lhe uma religião. Se não tiverem doutrina e nem lar em stock, insiram-no pelo
menos numa rede. Dêem-lhe uma família de ligação. Uma solidariedade que o aumente. Mas não o
deixem só, sem faróis, nem balizas, a deriva só pode acarretar o seu mal e o vosso arrependimento”
(Debray, 2001, p,195).
Gráfico 6

Categoria Temática: Igreja, Deus e Fé
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7.1.2. Vivência da Morte e Vida Quotidiana: Retrato dos Percursos Singulares
Aqui os lares, vidas, pessoas objetivos e objetos são postos em causa. O choque do saber da
morte causa arrepios até aos mais corajosos sobreviventes. “Os processos da morte não se
identificam nem com a vida, nem com a doença. Esta evidência, manifesta por Bichat e reafirmada
por Foucault, diz algo de muito simples: a saúde é o silêncio dos órgãos; a doença, a sua volta. Mas
o processo de morrer, numa espécie de fase cronologicamente terminal da existência do corpo e da
consciência epifenomenal que o habita, constitui uma série de acontecimentos de outra ordem. Nada
tem a ver com a vida bio fisiológica normal, nem com as patologias que, em certos momentos, a
pervertem” (Ziegler, 1977, p.241). É mesmo isto, a perversão da saúde pela doença oncológica
marcam a vida daqueles que vivem estes momentos. O saber sobre a morte é tão devastador que a
maioria se esquece que um dia foi saudável. Parece que a esperança se esvaziou por completo de
suas vidas. Será a doença uma obsessão ou o saber dela. “ Assim, desde as suas origens, o homem
nutre a morte com as suas riquezas e as suas aspirações. E a morte, abutre de prometeu, devora
constantemente estas riquezas e essas aspirações. Nela fermenta o que há de mais conquistador no
homem, isto é, a vontade obstinada, apaixonada, de a dominar dominando a natureza e, ao mesmo
tempo, o que há de mais regressivo, a aberração fantástica, o terror doentio. A própria angústia da
morte é igualmente progressiva-regressiva, visto conduzir a esta aberração e a esse terror, ao mesmo
tempo que mantém esse frisson que Goethe considera o melhor do homem” (Morin, 1970, p.287).
Penso que é mesmo isso que nos fala Morin “progressiva-regressiva” (Morin, 1970, p.287), os
sentimentos vão e vêm com a morte anunciada. Veremos a seguir o retrato do percurso de cada um
dos participantes, suas vidas, histórias e doenças oncológicas. Vidas de pessoas simples,
académicos, ativos e reformados, uma mescla de dores e sentimentos, sonhos cortados e apagados
pela notícia da doença oncológica. Os nomes usados neste subcapítulo são fictícios para podermos
proteger a identidade dos participantes.
7.1.2.1. O Percurso de Antónia
Nascida em Felgueiras, licenciada em Biologia e a terminar o curso de ciências
farmacêuticas, Antónia é uma jovem com os seus 28 anos de idade, cheia de sonhos e objetivos a
conquistar. “Tinha muitos planos sou uma pessoa que faço muitos planos a longo prazo. E por isso

senti que a minha vida estava a começar e há muita coisa para concretizar”. “Quando descobri que
estava doente estava numa fase muito complicada a nível profissional na minha vida, estava numa
fase mesmo crítica, no último ano do meu curso, que é ciências farmacêuticas e estava prestes a
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entrar na minha época de exames que me dá acesso ao estágio e me ia permitir acabar o curso”.
Futuros interrompidos de pessoas que sonham e traçam planos. As expectativas estão sempre ligadas
aos sonhos e objetivos. Mas aqui o que é interessante é que as expectativas dos participantes diferem
um pouco daqueles que não sabem o seu fim. A terrível linguagem do saber destrói por vezes
expectativas, sonhos e objetivos. “Acho que os meus objetivos de vida são um bocadinho, não quer

dizer que sejam ambiciosos, mas se calhar não são tão grandes como deveriam ser”. As marcas se
tornam mesmo isto, marcas, a reflexão faz com que os participantes tornem ao passado e revejam
suas vidas de uma forma mais real. Doentes, acamados ou não, sempre a guardarem para si os
momentos bons em suas vidas.

“Meu percurso de saúde, eu sempre fui saldável”. Na realidade são os receios da morte que
fazem parar para refletirem. Quando confrontados com a doença eles já sabem bem no fundo de
seus corações quais os seus maiores receios. “Eu pensei se morrer (Muito choro) minha família,

assim o impacto que teria, não propriamente para mim, (dificuldades em falar) Mas pensei no impacto
que teria para as pessoas que gostam de mim, e como isto iria afetar a vida delas. Sem dúvida este
é o maior receio, medo de todos. “Do que eu tenho mais medo é que não é propriamente da dor e

do sofrimento que me possa causar”. A mudança trás a esperança e a esperança o fim da morte
eminente. “Às vezes penso, mudava isto, mudava aquilo, mais não, acho que não, não mudava

porque se não tivesse feito estes percursos não estaria aqui hoje e não seria aquilo que sou hoje e
não tinha este entendimento que tenho hoje, acho que não penso muito nisto, se aconteceu é porque
tinha que ter acontecido. Por isso acho que não mudava nada”. Uma mudança evidente de
prioridades é posta ao descoberto. “Tenho uma visão da vida completamente diferente do que tinha.

Acho que hoje em dia e o que quero principalmente é viver, mas me importar menos com coisas que
não interessam a ninguém, fazer o bem, ajudar o próximo, é o que é verdadeiramente importante e
acho que a vida mostrou-me a ver as coisas que realmente importam e então meu conceito mudou
um bocadinho, a minha forma de estar na vida agora é diferente, penso que não foi tão mal o que
aconteceu o impacto que teve e as mudanças que me trouxeram foram positivas, o que de bom veio
ficou”.
Esta é um pouco da vida de Antónia, jovem com duas licenciaturas, uma vida para ser
percorrida, filha de pessoas bem posicionadas na sociedade felgueirense. Uma verdadeira lutadora.
A frase que mais nos impactou veio dela “Caiu como uma bomba”, sem dúvida o sarcoma descoberto
em uma entrada no hospital de Coimbra, cidade onde estudava, com sua tosse a jorrar sangue
preocupou a equipa médica que a levou a fazer exames e lá permaneceu internada por um longo
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tempo. O pior fora diagnosticado e seus receios e medos se tornaram reais. “Como uma bomba”,
uma expressão de fim, que destrói tudo a sua volta sem deixar nada para ser recuperado. Foi esta a
sua primeira reação. Suas palavras ainda são de espanto e incredulidade. Emoções que não param
de jorrar, ansiedades e inquietamento durante a entrevista. Antónia não tem filhos, apenas uma
família e namorado, mas possui um sonho, ter filhos e uma família feliz com condições tranquilas de
vida. Foi observado acima a questão das idades e sua importância da interpretação das reações e
palavras por parte dos entrevistados. Ela é a mais nova das entrevistadas pessoa meiga com um
sorriso lindo, um lenço de flores vermelhas em sua cabeça demostram os sinais de um tratamento
cruel e difícil para uma jovem mulher bonita onde vê o seu cabelo, o seu véu natural a desaparecer
logo nos primeiros dias. Sabe que continuará assim por um longo tempo. Todas as vezes que se olha
no seu próprio espelho vê o retrato anunciado de uma verdade que não pode contornar.
Sou eu mesma e estou assim, com certeza seus sentimentos constantemente são abalados
por culpas, iras, raivas de uma impotência que toma parte do seu ser. Se não bastasse este dilema,
será como os amigos e família olharão para ela. Como uma lutadora ou como uma debilitada que há
que ter pena. Imagino a força interior de Antónia para passar uma imagem de corajosa e lutadora,
ou será que esconderá os seus medos e anseios atrás desta possível imagem, o seu escudo protetor.
Mas é claro que por mais que tudo isto lhe caiu em cima ela possui uma esperança. Aliás a esperança
faz parte da consciência do ser. É aqui nesta base que a religião e a espiritualidade encontram a sua
guarida. Sem dúvida que seu percurso é impressionante e estimulante, uma vez que continua a lutar
contra a enfermidade com todas as suas forças.
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Tabela 5

Participante 1. Vivência da Morte: Dimensão Pessoal e Humana de Antónia
CATEGORIAS TEMÁTICAS
Representações
do eu
Representações
da morte
Respostas
Emocionais
Resposta

Coping

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Sem Identidade
Ser Inútil/Fardo
Espirito de Luta
Dor
Sofrimento
Morrer
Sentimento de Medo
Revolta
Culpa
Esperança

Meu objetivo é mesmo acabar o curso… eu era uma pessoa mais
controlada…. eu tive muita dificuldade em aceitar… … eu tenho fé,
eu tenho fé em mim…
Uma dor emocional mais forte do que física. Acho que o meu ponto
fraco neste processo todo não é a dor física é a dor emocional…. Da
dor e do sofrimento; Eu pensei se eu morrer (Muito choro) ….
Tenho medo que me impeça…. Tive um medo muito grande. Criou
ali um misto de sentimentos de revolta e de ansiedade….; eu tenho
esperança de viver. Depois deste processo todo eu me senti muito
revoltada não percebia porque, porque eu…..
Não foram fazeis de aceitar; muita dificuldade em aceitar no
princípio; isto então eu tenho que aceitar isto em minha vida; por
isso tenho que aceitar isto

Aproximação/Aceitação
Evitamento/negação

Tabela 6

Participante 1. Vivência da Morte: Dimensão Socio-Relacional de Antónia
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Família

Proximidade

Deixar de depender de meus pais e passar a ser independente… tive
que voltar para casa de meus pais…. Tinha meu pai e meu
irmão…de mim, a minha mãe ao meu pai.

Amigos

Afastamento

Médicos

Compaixão
Frieza/distância

Realmente ao pé de mim, a minha mãe ao meu pai meu irmão
meus amigos e deixei esta parte de fé em Deus…. Ir buscar amigos
que já não via a imenso tempo.
Os tratamentos de quimioterapia são horríveis…. Resolvi ir ao
hospital pronto e desde que entrei no hospital nunca mais saí de la e
fiquei lá dez dias.
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Tabela 7

Participante 1. Vivência da Morte: Dimensão Religiosa e Espiritual de Antónia
CATEGORIAS TEMÁTICAS

Igreja

Deus

Fé

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

Procura
Distanciamento

Resignação
Descrença
Salvação

Vida depois da morte

UNIDADES DE REGISTO

A nível de religião aí já é uma questão diferente porque eu era uma
pessoa mais ligada a igreja, a Deus, sei lá os santos ligada um
bocadinho a isto e de repente me fui, tinha dificuldade em aceitar isto e
eu quebrei, então eu deixei de rezar, deixei de, se eventualmente eu for a
uma igreja entro e sento-me estou la e estou bem mais deixei de ter esta
necessidade,
E deixei esta parte de fé em Deus de lado, tenho fé em mim e as
pessoas que estão comigo. (tipo ficou triste com Deus?) fiquei triste com
Deus (um bom tempo de silêncio); Quero acreditar que Deus existe e
que está envolvido nestas decisões….
Eu tenho fé, eu tenho fé em mim; deixei esta parte de fé em Deus de
lado, tenho fé em mim….

7.1.2.2. O Percurso de Belisa
Nascida em França, filha de pais emigrantes uma jovem das quais sua vida não foi das
melhores. “A minha vida quando era pequenina não foi muito boa também eu cresci sempre com

problemas difíceis e ruins muito ruins, depois vivi sempre com medo, um bocadinho disto um
bocadinho daquilo depois apareceu- me isto”. Veio ainda cedo para Portugal onde continuou a sua
vida a trabalhar e a estudar. Solteira e sem filhos, vive hoje com seus pais. Seu diagnóstico, cancro
da mama que lhe deu um enorme golpe nas suas expectativas de vida. Hoje com 43 anos de idade,
se encontra a fazer tratamentos e já tirou um dos seus seios. Mas o destino ainda lhe reservou mais
desafios. O seu outro seio também está tomado e terá de tirá-lo. E ela e os médicos aguardam com
expectativa para verem se seu problema estará só ali ou se já se espalhou pelo seu corpo todo. Suas
expectativas diminuíram ao som da reflexão do acontecido.

“Eu queria que a minha vida fosse como as das outras pessoas, queria que fosse diferente a
minha vida como as das outras pessoas porque desde de pequenina nunca tive sorte em nada. A
vista de meus irmãos de ser completamente diferente”. Suas surpresas estão a aumentar e suas
angústias a tomam. Já não bastasse uma vida dura difícil e cheia de altos e baixos. “ A minha vida

quando era pequenina não foi muito boa também eu cresci sempre com problemas difíceis e ruins
muito ruins depois vivi sempre com medo, um bocadinho disto um bocadinho daquilo depois
apareceu-me isto”. Sem dúvida a doença oncológica traz expectativas frustradas. “Minhas
expetativas? Não estava a contar com este problema da doença é certo, mas para além disso continuo
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a fazer a vida normal. Sempre achei que iria ter um pouco mais de saúde, mas fiquei um pouco mais
debilitada”. A doença que faz o ser social pensar, refletir, insurgir contra si mesmo. “Minhas
expetativas?! “Há isso (este isso é algo que está no seu interior que não quis compartilhar
simplesmente chamou isso) foi muito difícil, não dá para esquecer e muito ruim de perdoar ” (Muito
choro). A insensibilidade daqueles que cuidam é impressionante. Nem todos passam por isso, mais
aqui é uma exceção, a dureza da notícia nua, crua e cruel. “O médico disse-me aquilo, mas disse-me

aquilo ali, tu vais morrer”. O medo do sofrimento não passa desapercebido pelo investigador.
“Eu não fico triste por me tirarem a mama, não fico triste só tenho medo é daqueles exames,
daquelas coisas que eles fazem isto é horrível ninguém pode imaginar tenho medo do sofrimento,
sim porque alguns nos fazem coisas o cateter me doeu, doeu bastante”. O medo também mostra
suas garras e artimanhas. “Medo de fazer aquelas coisas que eles mandam fazer dor sofrimento”.
Pois continuam com uma esperança bem assente em sua consciência. “Deus que me ajude e

mudaria tanta coisa, seria diferente como as minhas irmãs, falar mais, sair, estudar mais, tanta coisa,
estudar mais, falar algumas coisas que deveria ter falado e não falei com a minha mãe. Eu não sei
talvez alguns erros que cometi já sabia que não era para cometê-los não é, já teria mais cuidado com
estas coisas se calhar não tinha muito que mudar não sei. A minha vida não é fácil, não é fácil não
com a doença fui mais abaixo, mais nunca mostrei a ninguém, guardo tudo para mim, tudo eu sei
que não deveria ser assim, mas sou guardo tudo, não sou de falar, a minha vida é esta, estar aqui
neste quarto, sozinha, é esta a minha vida, meu apoio é minha mãe meus irmãos” (muito tempo de
silêncio).
Belisa uma jovem tímida de olhar sofredor que mudaria tudo na sua vida se tivesse uma nova
oportunidade. Seu percurso de vida segundo ela foi bastante triste. Mora com seus pais e na altura
do diagnóstico se encontrava desemprega. Um dos momentos mais marcantes da entrevista em sua
casa, no seu quarto foi a expressão “porque aconteceu isto comigo”, mesmo tendo uma fé em Deus
questiona o seu destino. De todas as entrevistas esta foi a mais constrangedora, uma vez que
constantemente parávamos para dar um tempo em suas respostas devido às constantes lágrimas e
momentos de silêncio. Sem dúvida é difícil, estar a ver determinadas situações sem ter nada para
oferecer. Seu apego à pessoa de Deus dá um significado de paternidade. Aquele que verdadeiramente
segundo ela se preocupa consigo e lhe ama de verdade. Seu pai carnal segundo ela possui uma
atitude distante e fria mesmo neste momento difícil de sua vida. Sendo sua mãe a sua única
companhia. Dentre os entrevistados foi a pessoa que mais usou a palavra Deus e Ele,
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constantemente. Num momento de dificuldades e solidão com certeza Ele, ou Deus ocupa o lugar da
paternidade.
Seu amigo fiel e verdadeiro. Em alguns casos como o da Belisa que possui um cancro na
mama e já está a tomar o outro ceio, isto é um cancro galopante, onde a pessoa recebe notícias
desagradáveis constantemente, e tem a tendência a se remeter ao silêncio e clausura. Encontramos
ela no seu quarto, lugar onde passa a maior parte do seu tempo e de seus dias sem fim. Saindo
apenas para as refeições e consultas. Nesta clausura o único amigo de facto é Deus segundo ela.
Belisa não foi criada em Portugal, por isso a maior parte de seus amigos foram deixados em França.
Ao vir para Portugal na sua adolescência não teve muitas oportunidades para criar laços de amizade
e afinidades com pessoas de sua idade. Razão esta que a põe nesta situação. Seus irmãos todos
casados, sendo ela a única solteira que vive com seus pais. Por isso sua expressão “cá não tenho

ninguém”. Pessoa solitária, que nos traz um sorriso entristecido com seu olhar não fixo, mas pensativo
a falar da sua dor e doença consumidora. Os tratamentos pesados lhe tiraram todo o cabelo, apenas
com um lenço na cabeça e um sorriso entre dentes, lhe permitem ainda ter alguma esperança. Se já
era tímida e pouco falante, sua imagem lhe coloca mais um peso numa vida já difícil. Deus é a sua
única esperança. “Não sei como eu tenho esperança em Jesus que Ele me pode curar.” Sua intuição,
seu instinto crê nisto.
Tabela 8

Participante 2. Vivência da Morte: Dimensão Pessoal e Humana de Belisa
CATEGORIAS TEMÁTICAS
Representações
Do eu
Representações
Da morte

Respostas
Emocionais

Resposta

Coping

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS
Sem Identidade
Ser Inútil/Fardo
Espirito de Luta
Fim
Dor
Sofrimento
Sentimento de Medo
Culpa
Esperança
Aproximação/Aceitação
Evitamento/negação

UNIDADES DE REGISTO

Eu cresci sempre com problemas difíceis…. eu tenho um Deus
grande…. Deus sabe que eu sofri tanto.
Só doe é no fim, no fim da anestesia…. Medo de fazer aquelas
coisas que eles mandam fazer dor sofrimento ……muito triste via a
morte como uma solução morrer eu sei.
Não sabia o que era aquilo tive medo… não tinha medo ….Ia
sempre com medo…. Tenho medo as vezes que Medo de fazer
aquelas coisas; eu tenho muito medo da noite, tenho medo da
noite…. Aquele medo de que torne a vir… mais eu digo uma coisa
nunca vou culpar a Deus… A minha esperança é Deus.
Que levantei-me e disse não eu tenho um Deus grande… isto que
tu ouviste não eu tenho um Deus grande… Ele não vai-me
abandonar….
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Tabela 9

Participante 2. Vivência da Morte: Dimensão Socio-Relacional de Belisa
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

Família

Proximidade

Amigos

Afastamento

Compaixão
Frieza/distância

Médicos

UNIDADES DE REGISTO

Meu apoio é minha mãe meus irmãos (muito tempo de silêncio); animei
sempre a minha mãe.
As pessoas me abandonaram todas, tanto do lado da minha mãe como
do lado do meu pai, amigos aqui tenho poucos, tenho mais amigos no
estrangeiro, aqui tenho poucos; eu só pedia para Ele me dar forças,
estar comigo para me dar forças porque os meus tios, tenho tios que me
abandonaram;
Fui ao médico o médico disse que isto estava muito grande já tinha dez
centímetros o tumor (dificuldade para falar) disse se tu acreditar em um
Deus confia nele só num Deus porque toda gente um dia vai morrer, eu
fiquei chocada.

Tabela 10

Participante 2. Vivência da Morte: Dimensão Religiosa e Espiritual de Belisa
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Igreja

Procura
Distanciamento

Eu tenho um Deus grande.

Vida depois da morte

Se um dia eu morrer eu sei que Deus vem-me buscar e quero que
ele me perdoe e que não esqueça de mim, é o meu desejo (Sorriso)
… Quando vou para o hospital Deus me dá uma força, é uma força
que não sei explicar, uma força tenho fé que Deus vai fazer alguma
coisa na minha vida e vai fazer.

Fé

7.1.2.3. O Percurso de Carlota
Uma senhora com os seus 65 anos de idade, casada mãe de duas filhas casadas e avó de
um neto muito traquina, hoje aposentada, outrora empregada de uma fábrica têxtil, mulher dedicada,
corajosa e amada por sua família. Seu diagnóstico cancro nos intestinos. Seu sorriso estampado no
seu rosto, expressa esperança e alegria, mesmo na situação que está a viver. Pessoa simples e afável.

“Eu tive coisas boas na minha vida tive as minhas filhas que são meus amores”. “Lembrome várias vezes da minha festa de 25 anos de casada aqui em casa, são coisas que me marcaram,
acho que marcaram mais estas coisas que propriamente a doença a doença não é minha, pronto eu
não a chamei cá”. Seus medos e receios. “Sim tenho receios, sim às vezes que venha a precisar de
ser assistida e não poder fazer a minha vida normal e aí teria de precisar de uma pessoa que olhasse
por mim.” A aceitação e compreensão do seu estado. “A minha vida está ótima o que eu quero mais
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não é para olhar para as outras é a minha vida ela está boa claro não sei se continuo com algum
problema ou não mas isto é para amanhã, vivemos o hoje não é, é só por me sentir um pouco
cansada claro que com 65 anos não se pode fazer a mesma vida que se fazia com 25 ou 30 é
diferente, temos que nos convencer de que a idade anda e as situações mudam, mesmo que não
houvesse doenças deste género haveria sempre a idade e o cansaço”.
Carlota uma senhora típica portuguesa, boa mãe e esposa. Nascida no concelho de
Felgueiras casou ainda nova. Seu esposo um senhor trabalhador e bem-falante formam um casal que
vivem um para o outro. Seu percurso de vida possui altos e baixos como a vida da maioria das pessoas
da sociedade. Esta reformada afável descobre seu problema ao fazer um exame de rotina. Seus níveis
sanguíneos e uma dor abdominal a levaram ao exame de endoscopia. Este exame manifesta o que
temia, uma vez que sua irmã já tinha tido este mesmo problema.
“Eu descobri acho que foi em março de 2015 a partir daí comecei os tratamentos fui

mandada para o IPO comecei os tratamentos, fiz o processo do tratamento, depois a operação e
depois a recuperação da operação, depois mais tratamentos específicos de quimioterapia antes e
depois da operação e agora estou em observação”.
Seu cabelo não caiu mas suas mãos travavam constantemente não permitindo por muitas
vezes executar seus trabalhos domésticos. Sendo ajudada por seu esposo também reformado. Seu
maior medo não é propriamente a morte mas não poder fazer os seus afazeres e ter que depender
de outros para isso. Este receio e medo do sofrimento e de ter que ficar a sofrer com tratamentos,
incertezas e impotência é uma constante nas entrevistas. São os tais “indicadores de frequência”
(Pardal & Lopes, 2011, p. 95). Carlota é a mais velha a ser entrevistada, uma vida vivida lhe dá agora
aos seus 65 anos uma maior tranquilidade. Já fizemos esta observação antes sobre as idades. Mas
se nota de facto uma pessoa mais serena e por incrível que pareça não chorou ou demostrou
momentos de tristeza. Bem pelo contrário era alegre e dinâmica a dizer “isto não é meu”. Sua forma
de estar e encarar o seu problema é revelado através de suas próprias palavras.
“Na hora nem me passou nada, fui assimilando as coisas lentamente e tal sabia, sabia que

um cancro é um cancro, eu sabia disto, mas não fiquei logo cheia de medo ou toda escandalizada.
Me aconteceu isto, me aconteceu assim, e fui-me adaptando ao sistema e pronto”. Sua esperança
está posta em Deus. “Sei lá a única coisa que queria era estar bem com Deus para que aquela hora

eu pudesse ir ter com Ele”. Há pessoas que nos intrigam esta é uma delas. Esta foi nossa terceira
entrevista.
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Após entrevistas difíceis e com momentos de choro, silêncio, divagações e tristeza, esta
senhora estava serena como que nada se passasse com ela. Agia e falava de uma forma tão natural
que por vezes nos surpreendia. Meu pensamento às vezes era, será que estou a entrevistar a pessoa
certa, será que ela está com este problema mesmo. De facto o ser humano nos surpreende. Será de
onde vem esta tranquilidade, pensava eu, depois da entrevista. Será por ter uma fé em Deus ou será
que a sua idade também têm influência na sua vida. Sem dúvidas aqui entram os nossos limites. Mas
não deixo de acreditar que a idade influência muito as pessoas neste estado. Vejamos onde me baseio
para referir este pensamento.
“Medo, medo não tive assim grande coisa a não ser alguns dias antes da operação, que tive

ansiosa foi a única coisa que pensei mas medo não tive A única coisa que tinha era pena de deixar o
marido que lhe fazia falta e as minhas filhas que mesmo com as idades que têm, ainda elas me
pedem conselhos por isso, é mais esta preocupação do que eu tenho do que propriamente comigo
eu não me lembro da doença e nem de nada sinto a preocupação por aqueles que estão a minha
volta”.
Sua prioridade não é mais alcançar objetivos e sonhos. Vimos isto quando falamos sobre o
estudo feito por Nóvoa aos professores quando descreve “a fase do desinvestimento (35 – 40 anos)
” (Amado, 2014, p.180). Chega na vida dos profissionais. Neste caso a idade dos 40 anos de serviço
mais o da entrada ao serviço nos dariam por volta dos 61 aos 66 anos de idade. Se é coincidência,
não deixa de ser uma boa coincidência ao estudo de Nóvoa. A única pena dela era deixar o esposo e
as filhas. Com a idade de 65 anos de idade e reformada com a sua casa própria e seu bom carro na
garagem seus objetivos de vida são outros. Não é mais conquistar, mas de ter um fim de vida sereno
e tranquilo. Não expressou palavras como, uma bomba, isto caiu em cima de mim, foi um choque.
Será que ela está na fase do “desinvestimento” (Amado, 2014, p.180). Como nos classifica Nóvoa.
Não esquecendo que antes desta classificação vem uma outra que é a “serenidade”. (Amado,
2014, p.180). Eu classificaria estes dois momentos de tranquilidade e fim de vida sereno. Este
assunto nos dará panos para mangas em uma investigação futura com certeza.
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Tabela 11

Participante 3. Vivência da Morte: Dimensão Pessoal e Humana de Carlota
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

Representações
Do eu

Sem Identidade
Ser Inútil/Fardo
Espirito de Luta

Representações
Da morte
Respostas
Emocionais

Resposta

Coping

Dor

UNIDADES DE REGISTO

Eu tive coisas boas na minha vida…. A doença não é minha
pronto eu não a chamei cá….. Tudo que eu podia fazer
normalmente fui fazendo…. Eu não me lembro da doença….
Eu sinto falta de não ter a agilidade…
Claro que a dor depende muito do que for; qualquer coisa
para si pensar na morte…. Penso na morte… em relação a
morte…. A morte deles… mas penso na morte que pronto.

Sentimento de Medo
Revolta
Culpa
Esperança

Medo, medo não tive assim grande coisa a não ser alguns
dias antes da operação….. Mais medo não tive…. Não sei
como Eu tenho esperança em Jesus que Ele me pode curar.

Aproximação/Aceitação
Evitamento/negação

Sinto falta de não ter a agilidade…. não poder ir; Eu não sei
talvez alguns erros que cometi já sabia que não era para
cometê-los não é já não é prontos já teria mais cuidado com
estas coisas se calhar não tinha muito que mudar não sei;

Tabela 12

Participante 3. Vivência da Morte: Dimensão Socio-Relacional de Carlota
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Família

Proximidade

Médicos

Compaixão
Frieza/distância

Meu marido é que está sempre comigo; A única coisa que
tinha era pena de deixar o marido que lhe fazia falta e as
minhas filhas…
Às mudanças tive de me adaptar a elas tive que fazer aquilo
que os médicos diziam que eram necessário fazer que era
necessário adaptar a alimentação e este tipo de coisas…

Tabela 13

Participante 3. Vivência da Morte: Dimensão Religiosa e Espiritual de Carlota
CATEGORIAS
TEMÁTICAS
Igreja

SUBCATEGORIAS
TEMÁTICAS
Procura
Distanciamento

UNIDADES DE REGISTO

De não poder ir mais vezes aos cultos na igreja.

Deus

Resignação
Descrença
Salvação

Sei lá a única coisa que queria era estar bem com Deus para que aquela hora eu pudesse ir
ter com ele; pronto lá está eu quero ir na hora que Deus qui ser-me buscar não quero que
mais ninguém venha-me buscar eu quero se seja os anjos de Deus a me virem buscar; Eu
tenho esperança em Jesus que Ele me pode curar Ele me pode dar uma vida mais
confortável e além disso eu sei que é lá com Ele; graças a Deus tenho superado e pronto;

Fé

Vida depois da
morte

Pronto agora neste momento penso na morte de uma maneira especial porque nós não
morremos vamos para outra vida….. eu quero se seja os anjos de Deus a me virem
buscar….
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7.1.2.4. O Percurso de Duarte
Um senhor com os seus 63 anos de idade, estando de baixa médica, foi trabalhador fabril do
calçado. Seu estado é mais crítico, sua vida é nestes últimos meses na cama e hospital. O enfisema
pulmonar avança a cada dia deteriorando a sua vida. Pai de duas filhas e outrora única fonte de
rendimento de sua família. Seu semblante é de sofrimento e de dor. Poucas são as suas palavras.
Suas respostas são diretas e sem muito sentimentalismo e retóricas. “Minha vida era da casa

trabalho, alguns passeios e mais nada e não fazia mal a ninguém, alguns agarres, sabe que mal tem
isto, afinal eu não sou nem um santo não tenho mais nada a dizer”.
Seu estado de impotência o perturba. “É ter que andar com isto continuamente e viver no

hospital e não poder fazer o que tenho para fazer tenho medo disto”. “Minha expetativa era fazer
alguma coisa que pudesse fazer e ajudar alguma coisa que pudesse fazer na casa e as coisas que
temos as coisas que tínhamos fazíamos”. O choque da notícia e o medo estão sempre presentes na
vida dos entrevistados. “O que mais marcou foi quando cheguei a médica e a doutora então ela me

disse você é um morto vivo, você é um morto que ressuscitou, e já continuou a falar você tem que
tratar este problema isto foi a coisa mais marcante de minha vida e me enervou bastante”.
Duarte um homem quase na reforma, pai de duas filhas uma casada e outra solteira possui
os seus desafios de vida como qualquer outro cidadão social. Sua vida se passa na cama com o
aparelho respiratório constante. Quando se levanta por alguns minutos leva consigo um outro
aparelho de oxigénio preparado para este efeito. Dois aparelhos de oxigénio são os seus companheiros
diários uma vez que sua esposa tem que trabalhar para ajudar nas despesas do lar e sua filha solteira.
Mas um bom pai de família, compreensivo, mas muito calado. Por vezes tivemos que insistir para
que falasse um pouco mais. Este senhor foi a primeira pessoa do sexo masculino que entrevistamos.
Descobriu a sua doença ”através de uma gripe, fui a minha médica de família. Eu estava em

casa e dizia, isto, passa, isto passa e a minha médica me requisitou um exame em Penafiel, mas
estava a me sentir mal foi quando eu fui de mota a médica de família do posto médico e deixei lá a
mota e fui a consulta e fui a sala e minha esposa nem sabia que eu estava lá ”. Duarte nos relatou
que o seu maior medo era o sofrimento que passava no hospital “Fazer alguma coisa que não consigo

fazer, quando Deus me quiser levar muito bem, que eu caia e vá duma vez e não caia lá outra vez
meu medo agora é o hospital eu vi como eles me tratam e tratam os outros. Vejo eles me virem
buscar três ou quatro da madrugada. Como é que me vão levar, falam não sei o que não, não, não
vão-me levar e eles só dizem cale-se e quando me apercebi eles colocaram a mão em mim”. Mas ao
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observar mais a fundo sua entrevista e reação observei algo que me deixou pensativo. Neste dia sua
esposa estava em casa para nos abrir a porta.
Depois de sua entrevista continuamos a falar sobre as questões do hospital e internamento.
Sua esposa também entrou na conversa e nos relatou algo interessante. Disse-nos que um dia ele
contou a ela que quando estava internado, uns homens de branco, até aí tudo bem, mas só que
tinham todos cabelos cumpridos. Eles olhavam para ele e conversavam entre si e ele não percebia o
que falavam. Neste dia quando acordou, acordou na morgue do hospital com o rosto coberto,
destapou o rosto e viu algumas pessoas mortas ali e começou a gritar onde foi ouvido e transportado
para o quarto onde estava anteriormente.”
Em sua resposta acima vejo dois padrões, o primeiro relacionado com o hospital e seu medo.
Mas a segunda resposta que está ligada a primeira que é “vejo eles me virem buscar” citado a cima,
suou um pouco esquisito. Quem vai buscar alguém no hospital de madrugada e se forem buscar para
onde o querem levar. Será que estará a falar o Duarte de uma experiência de quase-morte. Quando
o observei falar e depois ao ouvir novamente seu relato através do áudio e também na transcrição da
entrevista esta resposta me deixou intrigado. Parece aqui que as respostas não se juntam, se unem
em uma só. Se não fosse a conversa com sua esposa talvez não estaria tão intrigado. Sabemos que
há várias experiências de quase-morte na vida de pessoas em fim de vida. O neurocirurgião Dr. Eben
Alexander formado em Harvard nos Estados Unidos da América, teve esta experiência em sua vida.
Ele conta que após uma dor de cabeça insuportável o levou ao hospital e lhe foi diagnosticado
meningite bacteriana. Doença rara e de morte. Conta que teve a experiencia de quase-morte,
passando uma semana no paraíso (http://revistagalileu.globo.com). Para mim tudo indica que sim,
estes homens de branco com cabelos compridos e que o queriam levar podem bem ser os anjos,
quem sabe. Mas que a experiencia e o relato são diferentes do que presenciei isto são. Sem falar na
questão de estar na morgue, foi colocado lá porque e com o rosto coberto com qual finalidade, um
verdadeiro mistério com certeza.
Outro de seus medos “é ter que andar com isto (garrafa de oxigénio) continuamente e viver

no hospital e não poder fazer e que tenho para fazer tenho medo disto”.” Eu penso na morte que um
dia que ir, não penso, mas penso que me leve logo e que não deixe sofrer nem minha mulher nem
minhas filhas ou eu fique em cadeiras de rodas não me possa levantar e mais nada é isso que eu
penso”. A impotência e o medo ao sofrimento pesam mais nesta balança da “vivência da morte”. Há
algo que quero salientar aqui que me chamou a atenção, a diferença que existe entre as entrevistas
feitas a pessoas do sexo feminino e a pessoas do sexo masculino. As mulheres possuem um aflorar

129

muito grande de sentimentos. Já os homens são mais frios e calculistas. Nem um deles derramou
uma única lágrima. Dito isto, o percurso de Duarte é este. E sua esperança é partir em paz. Mais
uma vez a questão das idades que já vimos. Com os seus 63 anos relata sua esperança assim “Se

Deus me quiser levar, que me leve”.
Tabela 14

Participante 4. Vivência da Morte: Dimensão Pessoal e Humana de Duarte
CATEGORIAS TEMÁTICAS
Representações
Do eu
Representações
Da morte

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS
Sem Identidade
Ser Inútil/Fardo
Dor
Sofrimento
Sentimento de Medo

Respostas

Revolta

Emocionais

Culpa
Esperança

Resposta

Aproximação/Aceitação

Coping

Evitamento/negação

UNIDADES DE REGISTO

Eu estava convencido que não era nada…Eu fique em cadeiras de
rodas não me possa levantar…. Eu quero que tudo corra bem…
Me leve logo e que não deixe sofrer…. Eu penso na morte; toda
gente pensa na morte…
Medo de fazer alguma coisa; meu medo agora é o hospital….. Não
deixe sofrer nem minha mulher…… Esperança era eu não ter nada
de isto ter boas coisas que possa andar….
Não, não, ninguém quer ir ninguém quer morrer…..Estava
convencido que não era nada, ainda hoje não estou convencido….
Não sinto mais nada; tudo não fazia o que fazia, não saltava….

Tabela 15

Participante 4. Vivência da Morte: Dimensão Socio-Relacional de Duarte
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Família

Proximidade

Tenho uma mulher que muito minha amiga….. Minhas filhas estão
sempre as ordens, não deixa faltar nada, não ajudam mais se não
puderem….

Médicos

Compaixão

O que mais marcou foi quando cheguei a médica e a doutora então ela

Frieza/distância

me disse você é um morto vivo você é um morto que ressuscitou e já
continuou a falar você tem que tratar este problema isto foi a coisa
mais marcante de minha vida e me enervou bastante; a minha médica
me requisitou um exame…
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Tabela 16

Participante 4. Vivência da Morte: Dimensão Religiosa e Espiritual de Duarte
CATEGORIAS
TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS
TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Deus

Resignação
Descrença
Salvação

Se Deus me quiser- me levar que me leve; vou quando Deus quiser…. Deus qui
ser-me levar muito bem; que possa andar se Deus quisesse é só isso……em
Jesus.

Fé

Vida depois da morte

A minha opinião é que um dia que eu morra vá para o sítio certo não quero mais
nada.

7.1.2.5. O Percurso de Eliseu
Professor de educação física, com 37 anos de idade, teve parte de sua vida em França, vindo
para Portugal na sua juventude, hoje professor e pai de um casal de filhos luta contra seu destino
traçado por uma doença oncológica. Cheio de vida e sonhos seu semblante alegre e descontraído
cheio de sonhos e esperança. Seu diagnóstico cancro nos rins. Este caso é reincidente onde já tinha
tirado um dos seus rins, mas o problema persiste. “Filho de pais emigrantes dividido entre Portugal

e França optou por vir para Portugal porque de facto a vida tem outro sabor, outra liberdade e a partir
daí um procedimento normal, estudos seguir, uma vida académica mantendo sempre aquela costela
francesa gostando de lá ir visitar a família, portanto com raízes portuguesas mas de alma de certa
forma francófona”.
Sonhos cortados ao meio, de trajetórias brilhantes, em um misto de medos e esperanças,
suas vidas são colocadas à prova no trapézio do destino onde a morte espreita constantemente. “Eu

tenho dois níveis diferentes, um patamar estabelecido até esta interrupção. Tinha um determinado
patamar, ser um vencedor profissionalmente, crescer ser reconhecido, e nesta altura não faz muito
quer a nível profissional ser competente ser reconhecido acho que antes disso tudo, vem aquilo que
é a envolvência familiar, aquilo que é a família, os filhos, a esposa, primeiro estarmos numa base
bem assente, sermos bons para nós mesmos e para os nossos, e depois tudo que é profissão,
trabalho, situação para comunidade dentro da comunidade são situações acessórias”. Eliseu um
rapaz novo que aqui também manifesta uma mudança de prioridades. Sua primeira fase era ser
reconhecido a nível profissional, mas a doença o faz mudar de foco, agora sua família e pais são seu
foco e aqueles que estão perto. Porém mesmo com a mudança de foco não conseguem esquecer o
impacto que sofreram ao serem confrontados com a notícia da doença e a possível morte.
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“Oh, o mais marcante de minha vida foi de facto 2012 (Uma bomba) com esta história, o

nascimento do meu primeiro filho muito marcante porque, nunca se sabe muito bem o que é, e um
primeiro filho marca para sempre, ter terminado o curso superior talvez por esta cronologia por assim
dizer, posso dizer 2012 a doença, depois o nascimento do primeiro filho”. Eliseu é pego num misto
de sentimentos “Uma bomba” expressão usada por Antónia 28 anos e Eliseu 37. Nove anos os
separam apenas. Menos de uma década. Esta expressão “uma bomba”, relata bem o seu “estado
de alma” (Pardal & Lopes, 2011, p.94). Bomba, fim de tudo, sem falar nos estragos que ela causa.
É interessante ver as pessoas usarem palavras do dia-a-dia para expressarem sentimentos que lhe
vão na alma. Isto demostra como é difícil atingir o sofrimento de cada pessoa apenas a observá-los e
ouvi-los. O que vai verdadeiramente na alma. Por vezes tinha vontade de conseguir penetrar na
realidade daquilo que estão a viver. Mas uma vez o maior medo dos entrevistados não é a morte em
si mesmo, mas o sofrimento que ela pode causar.
“Os receios o único receio que tenho não é só nesta doença mas em outra qualquer é de

facto uma limitação motora ou até pior ainda uma limitação cognitiva que me obrigue a acamar para
mim isto é horrível, horrível chegar a um patamar destes prefiro não andar ca”. Para Eliseu é melhor
morrer do que fazer os outros que ele ama o verem sofrer e ter de depender de outras pessoas. Quem
sabe este facto se dá por ele ser pai e uma das fontes de rendimento de sua casa. Cabe a todo
homem segundo a sociedade sustentar sua família. Nossa intuição é esta, ser o responsável do lar,
aquele que cuida, protege. Quando nos é tirado este dever, realmente é melhor não estar ca. “Tenho

receio de me limitar a uma cama no sofrimento e que mais do meu sofrimento é ver os meus a sofrer
prefiro para já que eles não vejam isto prefiro que eles não saibam portanto acho que é o meu maior
receio é o que mais me assusta neste momento”. Eliseu um jovem saudável com uma vida tranquila
e cheio de sonhos se depara com a mesma realidade de Antónia, sou uma pessoa boa porquê comigo.
“Eu acho que não tenha tido uma vida uma adolescência ou como jovem adulto eu acredito

que não tenha sido alguém que tenha procurado este tipo de sorte, mas é como tudo na vida há
pessoas com a vida mais regada que a minha, com mais azar do que eu. Não alteraria nada, não sei
talvez vivesse um momento ou outro de uma forma mais intensa porque há determinados tipos de
coisas que deixei de fazer”. Tanto Antónia como Eliseu falam constantemente nesta perfectiva. Ele
não procurou nada disso, viveu uma vida regrada, enfim uma verdadeira incompreensão ao sucedido.
Vemos entre Antónia e Eliseu o tal “indicadores combinados” (Pardal & Lopes, 2011, p.95). As
mesmas dúvidas, revoltas e ansias. Se é um mero acaso ou um acontecimento esporádico a
acontecer na vida destes dois jovens com as menores idades das entrevistas então são umas
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semelhanças intrigantes e questionáveis. Segundo Nóvoa estariam a viver as “ fase da estabilização
e diversificação” (Amado, 2014, p.180). Eliseu antes da doença queria se firmar como professor e
depois ser reconhecido. Neste caso estar estável e mudar, alterar a sua situação em busca de ser
alguém importante. Mais uma vez a idade a pesar na vida dos doentes. Eliseu foi a maior entrevista
de todos.
Sua forma de estar e sua esperança consistia nos amigos e na sua própria mentalização da
doença. “Estou bem penso que a minha vida de certa forma está preenchida, a questão familiar é

muito estável, tenho uns pais que nesta fase acredito estão a sofrer mais do que eu, porque consigo
assimilar a minha mente para outras coisas e eles não, deve contribuir para isto o facto de ser filho
único, isto é, um ponto que eu também tenho que reconhecer e enquanto pai tenho dois filhos, se
tivesse só um com uma doença ainda tal como tal a questão da morte eu estaria de sobressalto com
qualquer situação que surgisse também tenho que perceber e aceitar isto mas sinto-me muito bem
muito bem, obviamente não é o contexto ideal de vez em quando a conversa surge lá em casa os
miúdos são curiosos e querem saber e ainda ontem estivemos na praia e ver as marcas as cicatrizes
pergunta vai lá mexer com o dedo mas as coisas estão muitíssimo bem tive umas pessoas que me
ajudaram bastante em termos de transmissão de energia pessoas antes de ser já eram amigas mal
não faz bem pelo contrário tem a ver com a aceitação da forma como tu aceitas as coisas tens de
abrir como dizia noutro dia uma senhora tu tens que abrir a morada aberta sei lá as pessoas quando
querem marcar marcam”.
Tentar viver. O que fazer na realidade. Podemos notar que o conformismo faz parte deste
processo. Kubler-Ross fala neste “quinto estágio, o da aceitação” (Kubler-Ross, 1996, p.125). Na vida
de seus pacientes estudados em fim de vida. Uma coisa é também de salientar tanto em Antónia
como em Eliseu são as suas mudanças de perspetivas. A doença oncológica os fez ter, outro tipo de
visão do mundo e refazem suas vidas em busca de prioridades outrora não importantes ou deixadas
para trás. Uma verdadeira retoma do que é verdadeiramente importante para a vida.
Uma sociedade consumista produz pessoas consumistas e com desejo de fama e riquezas.
Mas aqueles que passam por situações destas mudam o seu foco para suas famílias, amigos e todos
aqueles que eles amam de verdade e que são importantes para suas próprias vidas.
Começamos a notar nesta nossa quinta entrevista que o maior medo dos entrevistados estão
ligados ao medo do sofrimento da morte. Mas palavras como eu vou lutar, eu vou conseguir, família,
amigos nos demostram estas realidades que estamos a verificar. Tanto Eliseu como o sexto
entrevistado João possuem filhos menores. Suas narrativas e medos se estendem um pouco mais.
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Um dos outros medos que observamos em relação à morte é a questão do medo de deixar seus filhos
pequenos ainda por criar.
“Medos, medos não por mim pelos meus filhos o meu grande receio nesta altura é eu querer

mais para a frente ser um pilar para os meus filhos e não estar cá é o meu receio quanto ao resto
estou descansado por eles porque sei que tenho pais fantásticos tenho uma esposa fantástica tenho
uma sogra fantástica sei que nunca lhes faltaria nada mas não há nada que substitua uma pessoa
um pai aquilo que eu sou para eles”.
Nestes dois últimos pais de família também notamos os tais “indicadores combinados”.
(Pardal & Lopes, 2011, p.95). Quando entrevistamos Duarte com seus 63 anos de idade e suas filhas
já criadas uma casada e outra solteira, mas independente, notamos que as filhas eram importante,
mas não manifestaram tanta preocupação. Já no caso de Eliseu as coisas foram diferentes. Ele
manifestou um momento complexo. Seu semblante mudou, não derramou lágrimas, mas um nó na
garganta se formou e por alguns momentos um olhar profundo em direção ao chão e por fim um
suspiro profundo saiu de dentro daquele ser pessoal, humano e acima de tudo, um pai que ama seus
filhos e esposa. Deixar pela metade a comissão que nos é dada como pais, talvez seja a mais atroz
das penalidades. Somos projetados para ver e ajudar os filhos a crescerem saudáveis, mas de repente
este ciclo é posto em causa. Nosso viver se move por ciclos, nascemos filhos, crescemos, somos
pais, criamos os filhos, os vemos casar, nos tornamos avós e morremos.
Chamo a isso, ciclo de vida. Quando este ciclo, gravado na nossa mente, no nosso interior
que não deixa de ser um protocolo original da sociedade que é posto em causa, ou quebrado ao meio
e que muda toda a uma perspetiva natural da vida. Não estamos preparados para morrermos antes
dos nossos pais. A natureza nos demostra que não é assim. A mudança da ordem natural da vida,
altera e quebra o ciclo natural da vida proposta, pela própria ordem natural das coisas programadas
e isto por si só, para nós, causa grande confusão. A ordem social das coisas é mudada. Não deixa de
ser um verdadeiro “episódio social” (Pardal & Lopes, 2011, p. 94).
Eliseu como todos os participantes, também possui uma esperança “Há sempre esperança,

que surja um fármaco novo, esperança que surja uma situação nova, há sempre a esperança de
alguém que opta por homeopatia, situações alternativas de facto que funcionam, com toda a certeza
nesta altura, tudo o que possa ser fármacos eu acredito mais de que 50 por cento do caminho não
digo a cura mas para vencer eu quero acreditar que as coisas vão se resolver e depois temos que
partir por aí, não vai estar à espera que as coisas aconteçam aquilo que teu corpo teu organismo
deixar”. Esta esperança só vem a tona porque o filme do fim é visto de frente.
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As pessoas sociais quando não são confrontadas com esta realidade não passam a pensar
na morte. Uma vez que possuem saúde, objetivos a alcançar nunca param para pensar nisto. É
interessante que ao fazer este trabalho me preocupei em perguntar a determinadas pessoas de todas
as idades e sadias se pensavam na morte. Mais de 90% destas pessoas diziam “nunca parei para

pensar nisso”. Porque será que nunca pararam para pensar nisso? Assim eles tratavam a morte nisso
e parar. Parar fala-nos em tempo e prioridades e nisso, é uma expressão de vulgarização de algo real.
Na verdade o homem social quando não é confrontado com a morte nem pensa nela, suas prioridades
e objetivos são outros. Porém, quando esta realidade é mudada, tudo muda. Vejamos com Eliseu
esta realidade. Antes de ser confrontado com a doença. “O patamar era de facto profissionalmente

ser um vencedor profissionalmente crescer ser reconhecido”. Aqui era um cidadão social que nunca
“parou para pensar nisso”.
Mas após ser confrontado com sua enfermidade oncológica, aquela que traça logo no início
nossos destinos. Quando perguntamos se no decorrer de sua vida alguma vez tinha pensado na
morte? Sua resposta foi esta. “ Não tanto como agora”. Porque antes não pensava tanto e agora
pensa mais na morte. É interessante o ser humano, enquanto ele não é confrontado com as
determinadas situações ele não pensa nela. Eliseu foi confrontado com a morte. O ringue está
montado e o desafio está feito. Esta é a realidade de nossas vidas, um confronto de gigantes. Do lado
esquerdo e de calções vermelhos a morte, e do lado direito de calções azuis o homem, que tenta a
todo custo vencer cada round, a fé, Deus, Cristo, medicamentos, tratamentos novos, enfim um
conjunto de aparatos que criamos. Mas às vezes perde o round geralmente por knock-out, o famoso
“ko” para a foice vestida de negro.
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Tabela 17

Participante 5. Vivência da Morte: Dimensão Pessoal e Humana de Eliseu
CATEGORIAS TEMÁTICAS
Representações
Do eu
Representações
Da morte

Resposta
Emocionais
Resposta

Coping

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Sem Identidade
Ser Inútil/Fardo
Espirito de Luta
Dor
Sofrimento

Eu vou lutar vou ultrapassar mais este obstáculo… eu querer mais para
a frente ser um pilar para os meus filhos e não estar cá… Eu ando
sempre ali no limbo a gerir emoções
Uma queda uma dor…. Existem este sofrimento não sei…. Quer partir
daqui em agonia é que é sofrimento….

Sentimento de Medo
Revolta
Culpa
Esperança

A sempre a esperança a sempre no início era mais focado nestas coisas
há sempre esperança que surja um fármaco novo…Medos, medos não
por mim….. receios o único receio que tenho não é só nesta doença…..

Aproximação/Aceitação
Evitamento/negação

Não digo a cura mais… eu acredito que não tenha sido alguém que
tenha procurado este tipo de sorte; não, não alteraria nada, não sei…

Tabela 18

Participante 5. Vivência da Morte: Dimensão Socio-Relacional de Eliseu
Categorias Temáticas

Subcategorias Temáticas

Unidades de Registo

Família

Proximidade

Tu tens família, pais, filhos e uma esposa fantástica…. Com o apoio da
família…. É a envolvência familiar, aquilo que é a família os filhos a
esposa primeiro estarmos numa base bem assente sermos bons para
nós mesmos…..

Amigos

Afastamento

Eu acreditar no acreditar dos meus amigos mais próximos e na fé…. é
algo que sentia quando estava lá internado o que sentia era os amigos.

Médicos

Compaixão

Ao resto é óbvio acreditar que sempre os médicos façam o melhor….

Frieza/distância

Tabela 19

Participante 5. Vivência da Morte: Dimensão Religiosa e Espiritual de Eliseu
Categorias Temáticas

Subcategorias Temáticas

Unidades de Registo

Deus

Resignação
Descrença
Salvação

Acredito estão a sofrer mais do que eu, porque consigo assimilar a
minha mente para outras coisas…. eu acredito no acreditar dos meus
amigos mais próximos….
Na fé da minha família e amigos porque acho que é uma hora muito
forte……fé religiosa seja o que for deposito na força na hora que se cria
com as pessoas que te querem bem isto para mim é de valor… te dá
uma fé nesta hora que eu te falava dá uma força para encarar as
coisas….

Fé

Vida depois da morte
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7.1.2.6. O Percurso de João
Arquiteto de profissão com os seus 47 anos de idade. Viveu parte de sua vida na Venezuela,
veio para Portugal na sua adolescência. Diz que sofreu muito na questão de se adaptar novamente a
um país que não o viu nascer. O cancro na próstata fulminante e agressivo tem-no deixado apreensivo
e pensativo. Porém sua alegria e fé impressionam aqueles que estão à sua volta. Pai de um casal de
filhos lindos, casado com uma jovem juíza formam uma família linda e divertida. “Nasci na Venezuela,

vim para Portugal com doze anos. Esta mudança na minha vida foi dolorosa, mas hoje vivo em paz e
feliz com essa mudança. Foi aqui, em Portugal, que muitas portas se abriram: encontrei a mulher da
minha vida, é a terra que viu nascer os meus filhos, fiz bons amigos e, acima de tudo, pude conhecer
a Jesus, o meu Salvador”.
Um homem sonhador onde as prioridades não tomam mais o lugar do essencial. “O meu

sonho sempre foi ter uma família feliz, realizar-me profissionalmente e desempenhar um papel ativo
na sociedade, mas nunca percebera de que forma poderia fazê-lo. Hoje, servir a Cristo é a minha
prioridade e propósito de vida”. Sua enfermidade lhe causou um verdadeiro misturar de sentimentos
que tomam conta do seu próprio ser. “A minha vinda para Portugal, o meu casamento, o nascimento

dos meus filhos e o meu encontro com Jesus”.” Diria que a dor e o sofrimento viriam não da doença
em si, mas sim de saber que a minha morte traria uma dor cruel e profunda aos meus filhos e que
as suas vidas nunca mais seriam as mesmas”. Como abordamos anteriormente, no caso de Eliseu,
João também possui esta mistura de sentimentos em relação as seus filhos. Um ciclo que se parte e
pode ser interrompido. Não poderá instruir e ensinar e nem ver aquilo que eles produzirão. Este cortar
ou quebrar do ciclo natural, por si só, é doloroso, mas muito mais para aqueles que possuem uma
obrigação natural da própria vida. Cuidar do sangue de seu sangue e daqueles que gerou com amor.
Por isso suas palavras “a minha morte traria uma dor cruel e profunda aos meus filhos e as suas

vidas nunca mais seriam as mesmas”.
João, atualmente desempregado, tem passado o tempo a cuidar de seus filhos. Durante este
tempo seus elos de ligação foram a cada dia aumentando. Quando fala neles seu tom de voz muda.
No meio da rouquidão do falar tenta forçar a sua voz para continuar a entrevista. Os sentimentos
estão lá, o pugilista de calções vermelhos está pronto para o combate e para executar o seu “ko”.
Talvez a expressão “suas vidas nunca mais seriam as mesmas” procedem um pouco da sua infância.
Quando entrevistado nos falava sobre a sua grande tristeza que teve quando foi tirado do país que o
viu nascer, a Venezuela. Ao chegar a Portugal, passou grandes dificuldades a nível escolar e social.
Este episódio na sua vida, de que fala com tristeza, com certeza arrancou sentimentos de seu ser, de
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tal forma que usa expressões como “suas vidas nunca mais seriam as mesmas”. Foi quem sabe este
sentimento que sentiu quando lhe foi tirado o que ele amava, e agora expressa este “estado da alma”
(Pardal & Lopes, 2011, p.94). Á semelhança de uma expressão interessante que se usa na teologia:
“ Pois a boca fala do que está cheio o coração” (N.V.I, 2003, p.1637).
Muito do que ouvimos e presenciamos é um pouco deste reflexo vivido no decorrer da vida
destas pessoas. Uma verdadeira história de vida. Por isso a importância deste tipo de abordagem,
consegue-se aceder a acontecimentos passados do foro privado e que influenciam o presente. João
é uma pessoa de fé e possui uma experiência cristã na sua vida, o que influencia a forma de ver os
acontecimentos. “Numa situação de grande fragilidade e vulnerabilidade como esta, a consciência de

que estou inteiramente nas mãos de Deus é um suporte para enfrentar com otimismo este desafio.
Ao mesmo tempo, percebo que este é um caminho privilegiado para experimentar a graça de Deus
numa outra dimensão. Sei que quando morrer estarei com Cristo, o meu Salvador, para sempre. No
entanto, confesso que desejo viver uma vida longa na Terra cuidando da minha família e servindo a
Deus na obra para a qual Ele me separou”. Esta frase dentro do contexto acima nos salta logo à vista
e não poderia deixar de referenciá-la. A importância do suporte para enfrentar com otimismo este
desafio. Suporte, enquanto algo que sustenta, que não permite a queda e, como arquiteto sabe bem
o que está a dizer. Para ele sua fé em Cristo é isto. Seu suporte. Foi também um dos entrevistados
que expressou a palavra Deus, Ele e Cristo. Se é seu suporte não poderia ser diferente. Mas possui
também uma esperança, a de “viver uma vida longa na Terra cuidando da família”.
Penso que todos queremos viver uma vida longa, ou melhor, somos mentalizados e
formatados para isso ao longo do ciclo de vida. São exemplo disso, as expressões que todos já
ouvimos no decorrer de nossas vidas, tais como “tu tens muito tempo para isto”, “tu és jovem”, “tens
uma vida pela frente”, e outras mais. A sociedade está voltada para os jovens, porquanto o futuro de
uma nação. Nós como pais, olhamos nossos filhos como a nossa extensão de força e poder. Mas
expressões como estas ao ouvirmos no decorrer de nossas vidas e a nossa própria força da juventude
por vezes nos traem e quando isto acontece paramos para pensar na morte. O tal confronto de que
falamos acima. João também foi confrontado com a morte. “Ao longo da minha vida, creio que só

comecei a pensar mais seriamente na morte, a partir do momento em que um amigo meu morreu
de forma inesperada. Mais tarde, quando conheci a Jesus comecei a olhar para a morte de uma outra
forma”. João foi confrontado com a morte do amigo. Foi aí que começou a pensar nela. A verdade é
que enquanto não formos confrontados entramos no censo daqueles que verbalizam “nunca parei

para penar nisso”. “Antes de conhecer a Jesus olhava para a morte como o fim daquele que morria
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e como algo difícil de suportar para quem ficava e, tinha de lidar com a situação. Depois de conhecer
a Jesus essa perspetiva mudou. Sei que a morte não tem poder sobre a minha vida e que, em Cristo,
viverei eternamente com Ele”. Esta é a crença do cristianismo, crer na vida além da morte.
Tabela 20

Participante 6. Vivência da Morte: Dimensão Pessoal e Humana de João
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Representações
do eu

Espirito de Luta

Sei que a morte não tem poder sobre a minha vida…. Sei que estou
salvo…. Sei que não estou só….

Representações
da morte

Fim
Dor
Sofrimento
Desafio

Olhava para a morte como o fim daquele que morria e como algo
difícil de suportar para quem ficava e tinha de lidar com a
situação….. Diria que a dor e o sofrimento viriam não da doença em
si, mas sim de saber que a minha morte traria uma dor cruel e
profunda aos meus filhos…. Se encarasse este desafio somente na
esfera natural… saber que a minha morte traria…

Respostas
Emocionais

Sentimento de Medo
Revolta
Culpa
Esperança

O primeiro sentimento que surge é o da impotência perante o
monstro chamado cancro…. Confesso que desejo viver uma vida
longa na Terra cuidando da minha família….

Aproximação/Aceitação
Evitamento/negação

Creio que não apenas para mim…. Sei que a morte não tem poder
sobre a minha vida….. Na minha mente que não sucumbirei à
doença…..

Resposta

Coping

Tabela 21

Participante 6. Vivência da Morte: Dimensão Socio-Relacional de João
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

Família

Proximidade

Médicos

Compaixão
Frieza/distância

UNIDADES DE REGISTO

No entanto, confesso que desejo viver uma vida longa na Terra
cuidando da minha família…. O meu sonho sempre foi ter uma
família feliz…. Encontrei a mulher da minha vida…. Minha morte
traria uma dor cruel e profunda aos meus filhos e que as suas vidas
nunca mais seriam as mesmas….
Na altura foi uma surpresa, creio que não apenas para mim, mas até
para os próprios médicos, em face da minha idade à data do
diagnóstico…..
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Tabela 22

Participante 6. Vivência da Morte: Dimensão Religiosa e Espiritual de João
CATEGORIAS TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

UNIDADES DE REGISTO

Deus

Resignação
Descrença
Salvação

A consciência de que estou inteiramente nas mãos de Deus…. Para
experimentar a graça de Deus numa outra dimensão… servindo a Deus
na obra para a qual Ele me separou…. O que não é possível para alguém
que crê em Deus e no seu governo e domínio….

Fé

Vida depois da morte

Pois a minha fé está fundamentada em Jesus e nas suas promessas…
Sei que estou salvo em Cristo e que viverei eternamente com Ele. A
morte é apenas o deixar este mundo e o que a este pertence…

7.1.3. Histórias Individuais e Vivências Coletivas: Repensando Diversas Sociedades
“Há grupos humanos mais ou menos taciturnos, mais ou menos materialistas, mas nunca
nenhum etnólogo encontrou uma sociedade afónica ou que abandonasse os seus mortos por terra, à
mercê da dispersão animal das ossadas” (Debray, 2001, p.33). E é verdade que as civilizações
sempre tiveram grande respeito pela morte e pelo morrer. As primeiras civilizações pré-históricas
acreditavam que os mortos eram considerados forças sobrenaturais do mesmo género, os cadáveres
e ossos eram tratados com respeito (Guirand, 2006). Na sociedade egípcia começamos a notar uma
mudança na forma de vivenciar a morte, sempre observando os seus temores e as suas formas de
esperança para com aqueles que partiam. Entre os egípcios, onde havia muitos deuses a ser
adorados, começou-se a seguir outros tipos de rituais e formas diferentes de cultuar as divindades e
a própria morte.
São os egípcios os primeiros a usarem o processo de mumificação dos mortos (Guirand,
2006). Os gregos por sua vez enquadravam-se no politeísmo e na idolatria. “Pedras sagradas, culto
do pilar, culto das armas, em particular do machado de dois gumes, culto das árvores e dos animais”
(Guirand, 2006, p.175). Mais tarde esta sociedade torna-se mais antropomórfica e começou a dar
origem às lendas, mitos e crenças. Esta forma de agir, pensar e estar, tinha uma influência da própria
sociedade grega, do modo como eles viviam. Tal como noutras sociedades, os seus medos eram
inerentes, isto é, a morte possuía um grande peso. Segundo Funari, “as principais etapas da vida de
um grego eram o nascimento, a infância, a adolescência, a idade adulta, com o casamento, a velhice
e a morte. Isto pode parecer óbvio: todos nascemos, crescemos e morremos! Mas não é nada disso
(Funari, 2002, p.27). Por sua vez, a morte dentro da religiosidade romana era complexa e muito
densa nos seus próprios significados, símbolos e representações, sendo diferenciados na sua
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multiplicidade e complexidade. Porém, em todas as épocas da sociedade romana, a sua religiosidade
e a sua forma de viver ficavam marcadas pela morte e pelos seus ritos funerários (Bayet, 1996). De
facto, a conceção mortuária dos romanos e os seus ritos iriam sofrer múltiplas influências da
sociedade, urbanidade, campesinato, condições financeiras e, com grande relevância, da perceção
que os estrangeiros tinham em relação à morte, nomeadamente de feição indo-europeia e oriental.
Ao observamos o pensamento ritualístico do judaísmo em relação à morte, começamos a notar muitas
mudanças ou algumas de grande importância na forma como os judeus a vivenciavam. Por mais que
o judaísmo, assim como o cristianismo, possuíssem uma mesma raiz, isto é, acreditavam num Deus
único e salvador dentro da sua sociedade, havia vertentes que diferenciavam as suas crenças e rituais.
Para os judeus, o pensamento da morte significava o fim total da existência do homem: onde o
“homem foi tirado da terra, e volta para o pó”; “Porque temos que morrer e somos como águas
derramadas na terra que já não se podem juntar” (Coenen & Brawn, 2000, p.1317). Já no
cristianismo, o mais importante não é a vida terrena, por ser apenas uma passagem de tempo
determinado, mas a vida futura, ou seja, o céu. Sendo que o primeiro céu é onde habitamos, o
segundo céu, é onde habitam as hostes espirituais, demónios e alguns anjos e o terceiro céu, é onde
habitam Deus e aqueles que partiram deste mundo e foram salvos pela fé em Cristo Jesus. Este céu
seria um lugar real, visível e palpável, onde todos aqueles que morreram com Cristo viveriam na sua
presença. Numa das suas abordagens sobre a morte relata o seguinte: “Sabendo que, tendo sido
Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre; a morte não mais tem domínio sobre ele” (NVI,
2003, p,1072). “Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demónios, nem
o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra
coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”
(N.V.I, 2003, p.1075).
Uma coisa é certa, todas as sociedades estudadas acreditavam no místico, na força do ritual,
do espiritual, do sobrenatural e numa vida além da morte. As histórias individuais de quatro de nossos
entrevistados relatam a crença numa vida eterna, num Deus, num Cristo que os pode salvar ou curar.
Mas temos dois deles que também acreditam em suas forças, amigos, em dias melhores, em fim,
sempre há uma esperança. É interessante que dentro do judaísmo uma das suas vertentes acreditava
que a morte significava o fim total da existência do homem. Também é a crença de muitas pessoas
de nossa sociedade secular e atual quando dizem: Vamos para terra. Como vimos dois deles fugiram
da resposta sobre o acreditar numa vida além da morte, dando a entender exatamente que morremos
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e voltamos ao pó. Já o coletivo dos que creem na vida além da morte e se enquadram na crença do
cristianismo da teoria paulina, onde a morte fora vencida pela vitória de Cristo (N.V.I.2003).
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS

“Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de
imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: “A morte foi destruída pela vitória”.
(N.V.I, 2003, p.1981)
8.1. Refletindo os Principais Achados
“Todos os interrogatórios reproduzidos em extenso, ou resumidos no trabalho, demonstram
que o moribundo que fala – the dying as a teacher, como diz o autor – passa sucessivamente por
sete estágios de consciência diferentes. Os sete estágios se chamam: choque, negação, cólera,
depressão, regateio, aceitação, decatéxis. Alguns desses estágios não são “contínuos”. Noutras
palavras, a realidade da consciência que expressam é atravessada por lampejos provenientes dos
estágios precedentes, mais raros nos ulteriores, da agonia” (Ziegler, 1977, pp.259-260). De facto
alguns destes estágios que nos falam, Ziegler observamos em alguns entrevistados. Choque, negação
e aceitação foram os principais e mais atenuantes (Ziegler, 1977). E não só, os estudados por KublerRoss, negação, isolamento e aceitação (Kubler-Ross, 1996) também foram observados. Hoje, gerimos
a morte e o morrer dentro de hospitais aparelhados e cheios de tecnologias numa tentativa de
conseguirmos apagar, atenuar a mais poderosa arma que nos ataca sem marcar hora. A morte nada
mais é, para nossa sociedade, que mais um comércio, mais um bem de consumo, onde se geram
milhões com a desumanização do homem social. As sociedades antigas sem dúvida se preocupavam
com os seus mortos, eles morriam cercados de amigos (Morin, 1970). Mas não é por ser um comércio
hoje, ou pouco falada e estudada que não deixa de dar as suas cartadas mortais, a todos nós, seres
sociais. Como vivenciamos então, o medo e a esperança na morte?
Observamos que o medo da morte não é propriamente ter medo da morte em si mesmo,
mas é o medo do sofrimento. Dentro deste sofrimento de morte está o medo, de deixar os familiares,
os filhos, a vida, objetivos não alcançados. Medo do sofrimento, de terem que depender de outras
pessoas. Medo do sofrimento de ficarem em uma cama vegetativamente e impotentes, e o medo da
dor da morte. Não sei se de facto se a morte causa dor. Mas traziam a tona esta preocupação. Quem
sabe seria a dor de sofrer vendo os seus a verem os partir, ou quem sabe a dor física dos tratamentos,
ou seria a incerteza da hora de suas mortes. É difícil trocar em palavras suas dores íntimas. Mas uma
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combinação me chamou a atenção nesta questão da dor. Foi ver a reação dos dois pais que possuíam
suas crianças pequenas, ainda por criar. Demostravam uma maior preocupação e tristeza. Inclusive
manifestaram isto nas entrevistas. Mais a seguir falaremos sobre a dor.
A questão do medo. Nas experiências de Miller ele observou algo interessante sobre o medo,
vejamos: “O medo foi obviamente aprendido, uma vez que não tinha sido manifestado antes da série
de choques” (Kendler, 1975, p.496). O medo aprendido que nos fala Miller é o seguinte. Numa jaula
com ratos a grade desta jaula estava eletrificada. Toda vez que os ratos chegavam ali tomavam um
choque. Por isso os testes de medo feito por Miller eram aprendidos, neste caso através do choque
que os ratos tomavam quando chegavam ou tocavam grade (Kendler, 1975). Por isso o autor chega
a uma conclusão: “O medo é essencialmente uma resposta estimulada penosa. O medo condicionado
tem propriedades de impulso. Os organismos são motivados a dar respostas que reduzam ou
eliminem o estímulo provocador de medo. Em resumo, o medo habilitou os sujeitos de Miller a
aprender uma nova resposta” (Kendler, 1975, p.498). Miller descobre que o medo “possui um
mecanismo intenso de reforçamento. Se o animal escapa à situação provocadora de medo, o
reforçamento (redução do medo) é automático: a resposta assegura o reforçamento” (Kendler, 1975,
p.498). Será que esta esperança, fé que nossos entrevistados demostraram não é uma tentativa de
reforçamento como estudou Miller. Já o medo aprendido, segundo Miller é estimulado, neste caso,
será que o saber da notícia do cancro não seria o tal medo aprendido que estudou Miller, o tal choque,
e o como fugir disto, seriam os nossos mecanismos de autodefesa agindo em prol da vida. No
reforçamento que nos fala Miller a esperança seria a diminuição do medo como já vimos, o tal escape
(Kendler, 1975). “ Uma vez adquirido, o medo leva o organismo a dar respostas fortes e persistentes
para evitar a situação excitadora de medo” (Kendler, 1975, p.498). Se então o medo nos leva a dar
“respostas fortes e persistentes” (Kendler, 1975, p.496), será que, não serão as contantes palavras
de fé, Deus, cura, descoberta de um novo medicamento estes mecanismos poderosos da intuição do
próprio ser a serem confrontados com a doença a darem respostas estimuladoras para fugirem deste
problema. Será que as fases de que nos fala Ziegler sobre o choque, a negação e a aceitação (Ziegler,
1977) ou será ainda que as fases que nos falam Kubler-Ross, sobre a negação, o isolamento e a
aceitação (Kubler-Ross, 1996) se enquadram no estudo de Miller sobre o medo, manifestando-se na
vida dos entrevistados.
O medo da dor. A dor segundo Kendler é “um desequilíbrio fisiológico pode criar um impulso
homeostático. A dor classifica-se como impulso homeostático porque normalmente provém da
danificação dos tecidos ou do disfuncionamento orgânico e ativa, por seu turno, o comportamento
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orientado a restaurar o equilíbrio fisiológico” (Kendler, 1975, p.464). Nossos entrevistados
salientaram a questão da dor, seria esta dor, física ou mental, aquela que procede do interior do
homem. A dor física “é um impulso de repulsão ou aversivo” (Kendler, 1975, p.464). Sem sombra
de dúvidas que os entrevistados expressaram a questão dos tratamentos, medicamentos e
tratamentos por parte dos profissionais de saúde, as dores no corpo, a fadiga, as ansias e outros
sintomas que possuem derivados de suas doenças. Seriam estes os tais “impulsos de repulsão ou
aversivo” (Kendler, 1975, p.464), que nos fala Kendler. Mas a algo sobre a dor que Kendler salienta
de uma forma muito importante. “A dor, além de impulso, é também sensação” (Kendler, 1975,
p.464) e a “sensação dolorosa não é, porém, simplesmente questão dos recetores e das fibras
transmissoras do impulso nervoso. Como sucede com outras experiências sensoriais é importante o
que se passa no cérebro” (Kendler, 1975, p.465). Sem dúvida é importante o que se passa também
no cérebro do indivíduo. Aqui podemos abrir uns parentes? para um outro tipo de dor, a dor produzida
pelo cérebro através das sensações. Seriam estas as sensações da morte, da dor da morte como
ouvimos. Outra coisa que Kendler relaciona com a dor é que, “o medo aumenta a quantidade de dor
sentida” (Kendler, 1975, p.465). Interessante o medo aumentar a dor. Será então que este medo da
morte estaria a aumentar a dor dos entrevistados, creio que sim, estas sensações se manifestam na
vida das pessoas ouvidas e observadas. Podemos assim tentar explicar um pouco aquilo que as
pessoas ouvidas estavam a sentir a partir das tais sensações da dor da morte.
Outro fator que observamos foi a questão da idade. Três dos mais velhos a serem
entrevistados aparentavam uma aparente calma e conformação. Os três mais novos estavam mais
apreensivos e ansiosos. Segundo o estudo de Nóvoa que foi feito aos professores ativos de uma
determinada escola, a idade dos participantes influenciava suas formas de estar e viver. As fases da
entrada na carreira, estabilidade, diversificação, serenidade e desinvestimento (Amado, 2014).
Expressariam aqui algo a ser sem dúvida observado, ou seja, a razão por que os mais velhos estavam
mais serenos do que os mais novos. Os mais novos estariam na fase das expectativas e sonhos ainda
não concretizados ou alcançados e os mais velhos na fase das coisas realizadas e conquistadas. Não
necessitariam mais despender de forças para alcançar objetivos, eles já estariam alcançados e
passam agora simplesmente a desfrutar do conquistado.
Outro aspeto importante observado foi a questão do confronto. A maioria dos entrevistados
antes da doença se sentiam sadios e não pensavam na morte. Até serem confrontados por ela. Neste
momento passaram a pensar nela e não só, estes pensamentos por vezes lhes causavam pânico,
pavor e um sentimento de impotência. Quero salientar aqui, que para mim o confronto seria diferente
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do impacto. Ao ser confrontado com a doença, logo, causa uma resposta. Este confronto passa a ser
da doença e de nosso instinto de sobrevivência. Segundo alguns cientistas, quando o nosso corpo
fica desidratado ou com fome, o nosso próprio organismo entra em alerta máximo para proteger
nossos órgãos essenciais para vida. Quando temos aquela sensação de vontade de vomitar quando
viajamos é o nosso organismo a enviar para o cérebro sinais de envenenamento. As curvas fazem
com que os líquidos de nosso estômago batam contra as paredes deste órgão, o resultado é que
estamos a ser envenenados e por isso o próprio corpo trata de os expelir através do vómito.
Por isso, confrontados pela morte iremos reagir pela intuição através da fé e da esperança.
Todos possuem uma esperança e uma fé, sem dúvida. Acreditam em Deus, amigos, ou numa solução
médica ou natural para a cura do cancro. É o sistema natural de sobrevivência a agir. Por isso, tratase de um verdadeiro confronto: Homem versus esperança.
Outro especto observado é a questão do impacto que é devastador e violento, principalmente
quando ficam a saber da doença. Para mim, este impacto é o poder da notícia ouvida e de que forma
é transmitida. Este impacto é devastador porque o assunto morte e morrer é pouco falado e ainda
continua a ser um tabu nas sociedades modernas. O impacto também vem, porque obriga as pessoas
a parar, refletir e pensar no problema. Eu diria que é como um verdadeiro murro de um pugilista
poderoso a nos atingir em cheio. É o momento em que paramos com todos os nossos sonhos e
objetivos para refletirmos. É neste momento que nos sentimos homens e mortais. Afinal morremos.
Este impacto sem dúvida é difícil para todos porque limita as suas vidas por completo.
Ao observar o impacto e o confronto observei que todos os entrevistados mudaram suas
prioridades. Por vezes mudanças radicais. É interessante que o apego ao consumismo, riqueza e
fama se tornam como se fossem lixo para eles. Não, que não necessitem destes elementos, mas
estes elementos tornaram-se supérfluos para eles. Suas vidas voltam-se para aquilo que é importante
para eles e a família. Esta última é um suporte poderoso para todos os entrevistados. É importante
estar com eles, dar tempo a eles, os ouvir, ser ouvido, abraçado, amado em quanto ainda há tempo.
As emoções foram um outro elemento a ser observado. “Não funcionam as emoções como
impulsos? Evitamos situações que nos fazem temer. Procuramos situações que nos satisfazem”
(Kendler, 1975, p.512). E “uma experiência mais recente (Schachter & Singer 1962) sugere a
existência de duas componentes principais e interagentes nas reações emotivas: a excitação
fisiológica e a interpretação pessoal da situação” (Kendler, 1975, p.513). Esta questão das emoções
dizem-nos muito e fazem-nos entender alguns momentos marcantes das entrevistas. Vejamos: numa
entrevista estava a falar com um dos entrevistados sobre seu tratamento de quimioterapia. Ao
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falarmos ele me disse que a enfermeira que lhe aplicou a medicação, mais seu médico disse que as
suas defesas iriam abaixo dali a três ou quatro dias. O que de facto aconteceu. Mas não somente as
defesas físicas que foram abaixo, e ele disse-nos que foi como um choque, como se se chegasse ao
fim de um precipício e se jogasse. Ficou muito sensível a chorar por tudo e por nada. Suas emoções
estavam a flor da pele. Kendler relata isso neste estudo onde diz que existe duas vertentes para as
emoções, a questão física e a própria forma com a pessoa interpreta sua doença (Kendler, 1975).
Penso que vimos isto acontecer não somente neste entrevistado mas também em outros
participantes. Estas reações trouxeram-lhes mudanças drásticas de humor. Quando não sabem do
que está a passar-se detêm uma calma aparente, mas quando tomam conhecimento de sua doença,
mudam seus comportamentos e humores, tornando-se principalmente irritáveis. “A ira, muitas vezes
excitada pela situação frustrante, pode ativar o comportamento” (Kendler, 1975, p.515). Kubler-Ross
observou no seu “segundo estágio a raiva”. (Kubler-Ross, 1996, p.63). Esta raiva ou mau humor sem
dúvida é causada pelas emoções. Uma vez que nós procuramos as situações que nos trazem
satisfação (Kendler, 1975).
Outro elemento a ser observado foi a dificuldade que os entrevistados tinham de falar no
nome de suas doenças. Sempre se referiam a enfermidade como: “Há, isso, há isto, a minha doença,

meu problema”. Aqui vimos a perfeita negação dos entrevistados. Eles estavam em estado de
negação. É compreensivo quando sabemos que todos eles vêm de uma vida sadia sem problemas,
apenas umas constipações no decorrer da vida. Olham para si fortes, saudáveis e de repente, o seu
próprio corpo corresponde de uma forma diferente. Aqui mostra-nos algo que quero também explorar
em um estudo posterior que é a diferença da reação do corpo em relação a mente, o intelecto. O
corpo físico está a morrer, mas o nosso ser é aquilo que somos, o que está dentro de nós, o nosso
eu, nosso ego não está enfermo. Que dilema louco é este “corpo” doente e o “eu” saudável.
A questão da discrepância entre o “eu” e o meu “corpo” levantou-se nas pessoas
entrevistadas: eu não estou doente, mas meu corpo não corresponde a este pensamento. Por isso
talvez as palavras “eu tenho, eu quero” foram o maior número de palavras encontradas em todos os
discursos. Para alguns o “eu”, este pronome pessoal, pode não ter valor. Mas para mim possui um
grande valor. Isso exprime esta guerra interior que os entrevistados estão a viver. Talvez para a ciência
a questão apenas das expressões “eu” não tenham significado científico. Mas na área da teologia as
coisas são um pouco diferente, pequenas palavras possuem grandes significados. Vejamos: “Sim,
lembre-se Dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro; antes que
o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde
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veio, e o espírito volte a Deus, que o deu” (N.V.I, 2003, p.1119). As duas primeiras expressões acima,
cordão e taça eram peças que faziam parte do tabernáculo de Moisés. Por isso, apenas os sacerdotes
que entravam no templo do deserto conseguiam entender estas expressões. Já o cântaro e a roda
eram algo que todo o povo percebia, por ser algo do uso cotidiano do povo. Mas tudo está relacionado
ao “eu” e “corpo”. Como? O cântaro era uma peça feita de barro levada ao forno para se tornar mais
forte. Se era feita de barro vinha da terra. Mas o muito uso do cântaro, isto é, servia para as donas
de casa irem buscar água no decorrer de suas vidas domésticas, condenava-o ao desgaste. De tanto
se levar o mesmo cântaro a buscar a água, quebrava por completo, sendo deixado onde ele se partia.
Geralmente junto às fontes de água que eram um lugar de terra. O cântaro representava o “corpo”,
daí a expressão “o pó volte à terra de onde veio” (N.V.I, 2003, p.1119). E o muito uso fala do tempo
que usamos o nosso corpo para transportar a água, que é vida. Aqui a expressão água representa a
vida. Por isso, representa o tal “eu” aquilo que somos de facto. Usamos um corpo mais dentro deste
corpo está aquilo que sou o “eu”. Daí, a expressão “e o espírito volte a Deus, que o deu” (N.V.I, 2003,
p.1119). Na teologia o espírito é igual ao “eu”. Por isso, os entrevistados demostram este espanto:
meu corpo está doente, mas a minha mente, meu pensamento, o meu “eu” não o estão. Uma
verdadeira guerra interior se forma dentro de cada pessoa entrevistada, sem dúvida.
8.1.1. Processo Vivencial da Morte: Medo Vérsus Esperança
Todas as narrativas nos demostram medos e esperanças, sonhos e objetivos a serem
alcançados. “O Instinto, que é um sistema de desenvolvimento e de vida, é também um formidável
sistema de proteção contra o perigo da morte. Por outras palavras é a espécie que conhece a morte,
e não o indivíduo; e conhece-a a fundo” (Morin, 1070, p.55). É interessante o instinto do próprio ser
a falar, suas proteções e vaidades não são deixadas ao acaso. Para Morin, “os indivíduos morrerão
de velhice” (Morin, 1979, p.55). Talvez seja esta a espectativa das pessoas, até este mesmo desígnio
ser mudado pela informação da morte.
“Os instintos de conservação individual são específicos, já que idênticos em todos os
membros da mesma espécie; tem significado tanto mais totalmente específico quando se integram
num vasto sistema de proteção de todas as espécies” (Morin, 1970, p.55). Para todos os homens
permanece o instinto bem acesso em suas vidas, e a esperança de morrer de velhice. A fé em algo
espiritual e sobrenatural e por vezes é a esperança que resta para alguns participantes observados.
“O que a morte destrói, o que arrebata de modo aparentemente radical, não é, e sim os meios
habituais conhecidos, identificáveis, de que disponho para verificar a minha existência. É evidente
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que o acontecimento metaempírico da minha morte escapa a qualquer análise reflexiva e portanto
sociológica, uma vez que a consciência desaparece precisamente (em sua forma atual, pelo menos)
no próprio acontecimento sobre o qual se trata teoricamente de refletir” (Ziegler,1977, pp.129-130).
Estes meios identificáveis de que nos fala Ziegler, em relação a estes pacientes, são os sonhos e as
esperanças que se tornam longínquas e difíceis de alcançar.
O medo deriva da palavra “Phobos, pánico, susto, medo, temor” (Coenen & Brown, 2000, p,
1265). “Além dos sentidos supra, phobos também pode significar alguém ou algo que deve ser
temido” (Coenen & Brown, 2000, p.1265). Já segundo Kendler: “o medo é essencialmente uma
resposta penosa” (Kendler, 1975, p.498). E “os medos podem ter todas as intensidades desde fortes,
até ligeiros” (Kendler, 1975, p.499). O medo para, (P1), “Inicialmente tive um medo muito grande

de não conseguir resolver este problema, sim passou-me pela cabeça, tive medo que antes de saber,
estava cismada, em saber se estava espalhado no meu corpo lembro-me de ter medo disso.” (P2), ”
Eu tenho muitos, não é desta doença, mais tenho muitos tenho medo”. (P3), “Medo, medo não tive
assim grande coisa a não ser alguns dias antes da operação”. (P4), “ Medo de fazer alguma coisa
que não consigo fazer”. (P5), “Medos, medos não por mim pelos meus filhos o meu grande receio
nesta altura é eu querer mais para a frente ser um pilar para os meus filhos e não estar cá é o meu
receio”. (P6), “O primeiro sentimento que surge é o da impotência perante o monstro chamado
cancro. A preocupação com os filhos surge imediatamente a seguir. O mais difícil foi lidar com a
imprevisibilidade da chegada de algo que, mais do que previsível, é um dado adquirido nas nossas
vidas”. Estas expressões demostram claramente o medo da morte, o inimigo imaginável que agora
se torna real. “Evaporadas as nossas ilusões, numa espécie de vazio feito de vulnerabilidade e de
medo. O moribundo ainda não é considerado uma pessoa e não pode, portanto, ser tratado como tal.
Ele é o símbolo do que sabemos ser o temor do nosso próprio destino. É preciso muito tempo para
descobrir os dele. Para mim, o medo está presente e estou a caminho da morte” (Ziegler, 1977,
p.206). Estas são as palavras de um enfermeiro na hora da sua morte. Onde também relata que
“esse medo me invade” (Ziegler, 1977, p.206), e “a única coisa que quero é ver alguém ali para me
segurar a mão quando disso sentir necessidade. Tenho medo. Para vocês a morte faz parte da rotina.
Para mim ela é nova e única” (Ziegler, 1977, p.206). Este medo também produz em nossos
entrevistados, impotência perante o monstro, medo pelos filhos, medo de não conseguir, medo da

notícia, medo da própria morte. Este sentimento que toma o homem é quem sabe, por não saber o
que está além da morte. Razão esta, porque os homens possuíam no decorrer da história todos os
tipos de rituais, mitos e deuses. Na verdade o homem social de todas as sociedades tenta aplacar
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este medo com outros subterfúgios. O nosso é alcançado através do consumismo, objetivo, fama e
trajetos que traçamos. Este conjunto de elementos sociais fazem de uma certa forma repelir o medo
da morte. Porém, o dia em que sabemos, como, onde e de que forma tudo se torna complicado vem
sacudir a nossa tranquilidade. O relato deste enfermeiro expressa bem este medo que se manifesta
da mesma forma na vida dos entrevistados. As ilusões acabam, um vazio toma conta do próprio ser;
os doentes sentem-se vulneráveis e impotentes, sentem que o seu destino, sua história de vida vai
acabar em breve, este destino é a morte. Poderia ser outro, mas não é, o medo está presente,
iminente em suas vidas, ou melhor, faz parte de suas próprias vidas como um membro do seu corpo.
E este medo invade-os sem pedir permissão e a única esperança é a de ter alguém naquele momento
para lhes dar um apoio amoroso, pois esta morte é totalmente única, inédita e solitária para cada um
de nós (Ziegler, 1977).
A esperança, “dos vários termos que expressam a esperança ou a expectativa, os que mais
frequentemente se empregam são: elpis e o verbo elpizo e seus derivados. Ambas as palavras
denotam, de um lado, o ato de esperar, mas ambas também incluem a ideia do objeto esperado.
Assim, tal elpizomena significa as boas coisas esperadas, e elpis é o objeto da boa esperança bem
como o ato de esperar” (Coenen & Brawn, 2000, p.705). Para muitas pessoas nestas situações, os
seus futuros são verdadeiros becos sem saídas, sem luz no fundo do túnel e é esta expectativa de
algo mudar que faz com que o medo seja apaziguado por alguns instantes. (P1), “Claro que tenho
esperança, eu tenho vontade de viver claro, eu quero resolver isto eu quero, tenho tantas coisas para
fazer ainda quero pensar que a minha vida não vai acabar aqui ou nos próximos tempos eu quero e
quero muita coisa, olho para as pessoas a minha volta e são a minha esperança”. (P2), “É que Deus
vai-me curar, não vai-me deixar”. (P3), “Eu tenho esperança em Jesus que Ele me pode curar Ele me
pode dar uma vida mais confortável e além disso eu sei que é lá com ele”. (P4), “Esperança era eu
não ter nada de isto ter boas coisas que possa andar se Deus quisesse é só isso”. (P5), “Há sempre
a esperança a sempre no início era mais focado nestas coisas, há sempre esperança que surja um
fármaco novo, esperança que surja uma situação nova, há sempre a esperança de alguém que opta
por homeopatia e situações alternativas”. (P6), ” Sei que estou salvo em Cristo e que viverei
eternamente com Ele. A morte é apenas o deixar este mundo e o que a este pertence”. Como no-lo
diz ainda o sociólogo: “A plenitude da vida pode surgir a qualquer momento, mais precisamente a
cada ato de fé” (Ziegler, 1977, p.292). De facto, todos os entrevistados demonstram um sinal de
esperança, que transparece nas suas palavras. Sim, para eles existe uma possibilidade de cura, a
descoberta de um novo remédio, um tratamento novo. Ficam ansiosos que apareçam estes milagres
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em breve, este sentimento está com eles todos os dias até o dia de suas partidas, os médicos por
vezes lhes mantém a esperança acesa. Mas é notado que quando eles desistem de lutar, ou de ter
esperança, morrem em seguida (Kubler-Ross, 1996). Nossos entrevistados possuem este misto de
esperança e angustia ao mesmo tempo. Angústia da espera destas manifestações de cura, por outro
lado não perdem a esperança de que isto irá acontecer. A fé, Deus, Cristo, amigos são outro tipo de
esperanças. Mas há aqueles que acreditam num verdadeiro milagre da parte de Deus para as suas
vidas. Mas ao passar do tempo quando não veem isto acontecer começam a desanimar em suas fés.
Mesmo aqueles que tiveram uma espécie de frustração com o sucedido de início, tipo, culparam a
Deus por aquilo que lhes aconteceu. Sem dúvida é muito importante a fé para muitos dos observados.
“Trata-se de uma religião vivida, atualizada. Mesmo que Jesus não tenha existido, é
considerado um quase contemporâneo pelos seus fiéis, que conhecem os locais de sua vida, da sua
paixão e da sua morte. Jesus ressuscitou não na eternidade, mais sim ontem; a sua glória aproximase não para a eternidade, mais sim para amanhã. E por suscitar semelhante atualização que o poder
de convicção do cristianismo é tão violento. Os outros mistérios aparecem como brincadeiras, como
teatro, perante a salvação concreta que acaba de se encarnar” (Morin, 1970, p. 193). A esperança
faz parte da humanidade e é gerada na nossa intuição e consciência da vida. Tanto o medo como a
esperança entram num verdadeiro confronto em nosso interior. Um misto de sentimentos que se
confrontam dentro do ser.
8.1.2. Vivência da Morte e Vida Quotidiana: Percursos e Expectativas
Ao analisarmos um pouco do impacto na vida quotidiana dos entrevistados podemos observar
um pouco de suas expectativas que colocam em causa os seus percursos de vida. Uma das análises
propostas é exatamente a questão do impacto da notícia na vida das pessoas observadas. Temos
desde o choque ao silêncio, as lágrimas e uma verdadeira odisseia pessoal onde os autores são
confrontados com o sucedido. (P1) “por isso caiu ali como uma bomba”… “Eu pensei se eu morrer

(Muito choro) minha família, assim o impacto que teria, não propriamente para mim, (dificuldades
em falar) Mas pensei no impacto que teria para as pessoas que gostam de mim, e como isto iria
afetar a vida delas. (eu tenho um lenço eu também tenho) (Tive que parar e falar um pouco para
amenizar o momento, mais de cinco minutos) mudei de pergunta”. Para esta jovem o impacto da
notícia foi cruel e doloroso. Há algo que conseguimos detetar logo, nas narrativas biográficas é a
questão da idade. Os mais jovens têm a tendência de sofrerem mais com a notícia. Dois deles (P1) e
(P5), um com 28 e outro com 37 anos expressaram a mesma palavra, bomba, também os dois
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formados e já com as suas licenciaturas concluídas. (P2), “depois apareceu me isto e fiquei chocada”,
“Foi um choque quando eu soube, foi um choque da maneira que a minha médica falou ela disse

coisas que um dia todo mundo vai morrer pronto e chocou-me”. Também é de salientar que tanto
(P2) como (P5), também manifestaram a palavra choque e chocou-me ambos também com 43 e 37
anos de idade. (P3), “não estava a contar com este problema”, “Na hora nem me passou nada, fui

assimilando as coisas lentamente e tal sabia, sabia que um cancro é um cancro eu sabia disto mais
não ficou logo, não sei como se diz cheia de medo ou toda não sei como usar a palavra que eu deva
usar pronto escandalizada ou coisa do género me aconteceu isto me aconteceu assim não fiquei fuime adaptando ao sistema e pronto”. (P3) tem 65 anos de idade. Sua perspetiva de impacto muda
um pouco em relação aos mais jovens, que possuem mais espectativas de vida do que aqueles que
já viveram mais. (P4), “me enervou bastante”. (P4), possui 63 anos de idade, suas palavras em
relação ao impacto não são tão agressivas, como bomba, choque e chocado.
(P5), “foi como uma bomba, um choque”, “Que quem passa por isto ou passou por isto não

sente uma determinada angústia de se sentir um bocadinho preso condicionado no dia-a-dia está a
mentir porque isto é para a vida toda sinto de facto um certo condicionamento sinto uma certa
preocupação em ter que viver cada momento pelo momento depois é complicado tenho que ser o pai
deles tenho que ser marido tenho que ser filho e tenho que ser pronto e tenho que ser para eles um
pai que faz eles cumprir regras educar não é mas por outro lado não quero ser demasiado rígido não
é no sentido que não sei o tempo que vou andar aqui portanto isto é um bocadinho ambíguo acaba
por se tornar um pouco abstrato é que todas as implicações que tem no mundo eu ando sempre ali
no limbo a gerir emoções e não só deles porque eles muitas das coisas não tem noção mais as
minhas que são extremamente difícil, extremamente difícil gerir as emoções gerir e ter que cumprir
um determinado papel sabendo que já tens ali um encapeto que te obriga as vezes enveredar por
outro caminho”. Outro detalhe importante no impacto é a relação daqueles que possuem filhos mais
pequenos. Para eles, é mais difícil lidar com esta situação. São pessoas mais jovens e com filhos
pequenos. É o caso de (P4) e (P6). (P6), “foi uma surpresa. Na altura foi uma surpresa, creio que

não apenas para mim, mas até para os próprios médicos, em face da minha idade à data do
diagnóstico. O primeiro sentimento que surge é o da impotência perante o monstro chamado cancro.
A preocupação com os filhos surge imediatamente a seguir. Percebi que a luta seria longa e que
traria, como trouxe, algumas mudanças importantes no meu bem-estar”. Em relação a todos os
observados suas preocupações e impactos do saber da doença foram cruéis e duras, para aqueles
que projetam um futuro e não só para todos aqueles que sonham. O impacto de ver o destronar, ruir
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dos sonhos foi devastador na vida de alguns. Principalmente daqueles que possuem uma idade mais
jovem, todos olham para seus futuros, mas ao mesmo tempo sabendo que, quem sabe, já não
possuem mais tempo. Outro aspeto importante é a forma com que ouviram falar dos seus problemas.
O maior impacto veio daquele a quem eles e nós respeitamos muito o pessoal da saúde. Não sei se
é falta de sensibilidade ou do facto de nos tornamos uma sociedade obcecada com o consumismo
de tal forma que deixamos de lado um pouco da sensibilidade humana ou nos esquecemos que
continuamos ainda a sermos um pouco humanos. Sem dúvida é um impacto ouvir algo terrível vindo
da parte daqueles que são chamados para nos ajudar, salvar nossas vidas e cuidar de nós. (P4),
“Quando cheguei a médica e a doutora então ela me disse você é um morto vivo você é um morto

que ressuscitou e já continuou a falar você tem que tratar este problema isto foi a coisa mais marcante
de minha vida”. (P2), “Fui ao médico e o médico me disse que isto estava muito grande já tinha dez
centímetros o tumor (dificuldade para falar) disse se tu acreditar em um Deus confia nele, só num
Deus, porque toda gente um dia vai morrer, eu fiquei chocada logo quando ele disse isto”. De facto,
posso apenas transcrever palavras ouvidas, mas jamais saberemos na primeira pessoas como estas
pessoas sentiram este verdadeiro som violento, que inundou as suas almas cheias de desejos de
viver. O impacto na vida das pessoas observadas é brutal, sem dúvida, talvez o maior problema é que
as pessoas não estão a espera destas notícias e a forma com que estas palavras são faladas às
pessoas. Esta forma de falar não foi nada sensível, mas foi brutal e violenta. O impacto nos atordoa
e faz-nos pensar que é um pesadelo que estamos a viver. Seus percursos antes da doença eram de
pessoas sadias que nunca tinham sido tratados por outros problemas, pessoas saudáveis fisicamente
e psiquicamente, com sonhos e objetivos os mais novos, os pais na espectativa de criar seus filhos,
os mais velhos de verem seus netos, porém foram traídos pela enfermidade. Por isso suas
expectativas talvez em seu íntimo seja uma frustração. Mas continuam crendo e tendo esperança.
(P1) com um percurso brilhante, já com a sua segunda licenciatura, sua expectativa de terminar o
curso e ir trabalhar para deixar de depender de seus pais, na esperança de que seu tratamento de
quimioterapia dê certo. (P2), percorria um caminho de procura de um novo emprego, ma espectativa
de ter um esposo, ter filhos e viver uma vida feliz e alegre. (P3) já havia percorrido uma vida de
trabalho e agora tinha a espectativa de viver tranquila a sua aposentadoria à espera de seus netos
para cuidar e amá-los e morrer na sua hora. (P4), percorreu uma vida de trabalho árduo e difícil,
ainda não está na aposentadoria, fora traído pela enfermidade antes de completar o seu tempo de
aposentadoria, vivendo agora apenas das baixas. Sua expectativa era se reformar e viver uma vida
tranquilo com as suas idas para a pesca, e seus passeios que tanto adora. (P5), seu percurso com
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uma licenciatura de professor de educação física e um futuro fantástico pela frente, com expectativas
altas e por concluir em sua profissão. (P6), com seu percurso académico terminado, no desemprego
e agora na expectativa de um novo local de trabalho e de criar seus filhos ainda pequenos. Todos
estes trajetos foram parados e colocados em causa pelo impacto da doença em suas vidas.
8.1.3. Histórias individuais e vivências Coletivas: Inovação ou Repetição
“A tradição perturba-nos como domínio abusivo do passado sobre o presente. Todas estas
mãos de mortos agarradas aos vivos….Marx retomou esse lugar-comum numa frase muito citada: A
tradição de todas as gerações mortas pesa excessivamente no cérebro dos vivos” (Debray, 2001,
p.159). Na antiguidade, se morria em casa rodeados de amigos. As sociedades antigas quase todas
acreditavam em uma vida além da morte e seus mortos eram venerados. Na nossa sociedade se
morre sozinho em hospitais ou em suas casas as vezes ou quase sempre abandonadas. Nossa
sociedade é totalmente diferente das sociedades antigas, vejamos: (P1), “Sim, mais as vezes não

parava para pensar, quer dizer nunca imaginei que algum dia eu iria estar perto numa situação
assim”. (P2), “Já uma vez quando era pequenininha já sim, já pensei sim, porque eu era muito triste
via a morte como uma solução”. (P3), “Sim, várias vezes a gente basta ver um funeral ou qualquer
coisa para si pensar na morte não são só eles que morrem nós também vamos não é”. (P4), “Não,
não, ninguém quer ir ninguém quer morrer só vou quando Deus quiser sim toda gente pensa na
morte são situações que acontecem (Não quis falar sobre a morte). (P6), “Creio que só comecei a
pensar mais seriamente na morte a partir do momento em que um amigo meu morreu de forma
inesperada”. Creio que nos nossos dias este tema ainda é um verdadeiro tabu. Talvez seja por esta
realidade que as pessoas de nossa sociedade moderna não pensam na morte até que ela lhe bata a
porta. Uma realidade das quais não queremos pensar: “Nas sociedades mais rudimentares e
socialmente menos diferenciadas, os mortos são quase confundidos uns com os outros e com os
vivos. Quem és tu, morto ou vivo?” (Morin, 1970, p.167). Nas sociedades antigas sem sombra de
dúvida que havia uma maior preocupação com os mortos e com o morrer (Morin, 1970). “Nas
civilizações individualizadas do Mediterrâneo, da Índia e da China, de todos os horizontes da religião
e da reflexão humana, a noção de alma tornar-se-á no centro de convergência do que é universal e
imortal no homem” (Morin, 1970, p.171). Os nossos entrevistados corroboraram estas reflexões:
(P1). “Sim mais as vezes não parava para pensar”, (P3), ”basta ver um funeral”, (P4), ”Não, não

ninguém quer ir.” De facto, será que Morin tem razão quando diz que a “alma tornar-se-á no centro
de convergência do que é universal e imortal no homem” (Morin, 1970, p.171). Ou será que a
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humanidade está longe de atingir este objetivo proposto por Morin? As manifestações individuais dos
entrevistados era a mesma preocupação dos antepassados. Porém, os antepassados vivenciavam a
morte de seus entes queridos de uma forma coletiva. Tribos antigas faziam seus funerais repletos de
pessoas e ritos. Hoje o indivíduo morre sozinho nos cuidados intensivos, tendo apenas ao seu lado o
pessoal médico. Claro que como indivíduos lutamos contra a morte, nossa tecnologia é a resposta
para isso, nossa tendência é sermos imortais, mais isso também acontecia com os faraós do Egipto.
“A sua vida é uma luta perpétua contra a morte. A morte procura-o e ele procura-a” (Morin, 1970,
p.173). Se de facto a “vida é uma luta perpétua contra a morte” (Morin, 1970, p.173), porque então
(P1), “não parava para pensar nela, ou (P4), “não, não pensava na morte”. De facto, a sociedade
atual está mais longe da realidade, mais inerte ao que a rodeia e as suas prioridades são outras,
como por exemplo o consumismo. O secularismo tem tomado conta do homem atual e o faz reviver
um futuro sem retorno até ao dia em que o homem se depara com a foice vestida de negro. Segundo
Ziegler, “vários fatores geraram esses problemas: o extraordinário avanço tecnológico no domínio da
medicina e da cirurgia, o costume moderno de enviar o moribundo para o hospital, o desaparecimento
das relações diretas entre médico e doente, a decisão de certos médicos em manter a vida a todo
preço, os tabus que rodeiam a morte e impedem que dela se fale com franqueza e honestidade,
enfim os problemas económicos inerentes a todo este processo” (Ziegler, 1977, p.249). Até um
passado recente, o homem enfrentava quase sempre a morte em casa, rodeado pela família. Seus
familiares compreendiam-lhes as necessidades, os desejos, por viverem com ele há muito tempo;
podiam ajudá-lo a ter uma morte tão suave quanto possível. Se houvesse médico presente ajudava
também o moribundo, ainda que fosse apenas com sua presença.
Era raro enviar-se um doente para morrer no hospital. Isto mudou muito no decurso das duas
últimas gerações” (Ziegler, 1977, p.249). Na nossa geração está perante este senário, (P2), foi
enviada para casa recentemente porque os hospitais não conseguem dar vazão ao aumento drástico
dos problemas oncológicos. Hoje apenas os sortudos ou mais favorecidos é que possuem a
oportunidade de morrerem com cuidados hospitalares, a outra maior parte tem sido enviados para
morrerem em suas casas, mas sem cuidados inerentes a sua doença e eles próprios tem que cuidar
de si mesmos. Muitos são, aliás, os casos que acontecem no norte de Portugal. Ziegler relata que
com o crescimento do consumo, os doentes estão sem pessoas que os cuide, os familiares atarefados
com seus trabalhos, os hospitais sem conseguirem dar respostas a tamanha procura (Ziegler, 1977).
Será que existe hoje inovação em alguma área da morte? Sim, existe algo que diferencia nossa
sociedade do passado. No passado, as pessoas eram enterradas com os seus pertences, comida e
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água e as vezes eram enterradas vivas, por não haver um processo de verificação da morte. Mais é
alguns anos atras que isto mudou. Na Inglaterra, quando começaram a fazer os translados dos
mortos, uma vez que se começou a criar lugares específicos para os colocar nos cemitérios. As
pessoas eram enterradas onde morriam e muitas delas eram enterradas no terreno de suas casas.
Havia um espaço reservado por este efeito. Foi observado no translado que alguns caixões tinham
arranhões na tampa e por isso criaram o velório. As tais vinte e quatro horas antes de enterrar o
morto. E uma vez que o corpo ficava as vinte e quatro horas a ser velado ou observado, colocavamse flores em volta para não cheirar mal. Outra coisa interessante dizer é que faziam uma torre com
um sino, lugar onde o morto era enterrado. E colocava-se uma corda que ia do sino até dentro do
caixão. No caso de o morto acordar poderia pegar na corda e bater o sino, anunciando que estava
vivo, para poder sair daquele lugar. Por isso, a expressão usada hoje: salvo pela canhanhinha ou salvo
pela sineta. Hoje possuímos médicos especializados na área da saúde para determinar se a pessoa
está morta ou não. Mais continuamos com as práticas de venerar os mortos antes de enterra-los.
Penso que inovamos algumas coisas em tecnologia, mas vivemos uma eterna repetição.
Fundamentalmente, o homem não cria nada de novo, ele apenas transforma e repete.
8.2. Considerações Finais
8.2.1. A Morte como Instante Eterno
“A morte não surge no momento da morte, existe desde o nascimento: esta vida que
consumimos para nos aproximar da morte também a consumimos para nos afastarmos da morte;
assemelhamo-nos nisso a homens que renascem contra a maré. A vida seria absolutamente diferente
se a morte a não acompanhasse desde o princípio e, em vez disso, se apresentasse apenas no fim”
(Morin, 1970, p.255). A morte foi um tema que, ao ser abordado, nos trouxe uma grande expectativa.
Não deixa de ser verdade que ainda continua a ser de uma certa forma, um tabu para muitas pessoas
nos dias de hoje. Mas acredito que isso mudará no decorrer dos tempos. Existe, de facto, uma falta
muito grande em vários campos da ciência em falar deste assunto. Não posso deixar de mencionar
alguns estudiosos atuais que não deixaram em mãos alheias este tema. Robert Lanza, teórico e
cientista, autor do biocentrismo diz que a vida e a consciência são chaves para entender a vida e por
isso existem muitas razões pelas quais não vamos morrer. Para ele a morte não é o fim como
pensamos (http://www.semprequestione.com/2016/05/Universos-paralelos-existem-a-morte-naoexiste-segundo-cientista-renomado.html#.V2hu3VQrLIV).
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Uma equipa de investigadores ingleses passou quatro anos a estudar pessoas que sofrem
de paragens respiratórias e verificaram que quase quarenta por cento dos que tinham sobrevivido
tinham consciência do momento em que foram declarados mortos clinicamente.
É contraditório porque os especialistas dizem que o cérebro se desliga entre vinte e trinta
segundos antes do coração, não sendo possível ter consciência na hora da morte.
Porém, estes investigadores estão a colocar em causa esta teoria por haver provas
científicas de que as pessoas têm impressões psíquicas até três minutos depois de serem declarados
clinicamente mortos. Os que foram reanimados e voltaram à vida falam desta experiência
(http://www.tvi24.iol.pt). Sam Parnia, professor assistente na Universidade de Nova Iorque e líder da
investigação, explicou que até aqui indivíduos que descreveram uma experiência de quase-morte
apenas relatavam alucinações. No entanto, o cientista afirma que um homem de 57 anos foi capaz
de explicar de forma «muito credível» tudo o que aconteceu quando a equipa médica lhe fazia as
manobras de reanimação. Ele parecia muito credível e tudo o que disse aconteceu mesmo, afirmou
Parnia. De acordo com o investigador, o indivíduo destacou que, na altura, se sentiu como se estivesse
a observar a sua própria reanimação do canto da sala. O homem descreveu tudo o que aconteceu na
sala mas, mais importante do que isso, ele ouviu os sons de uma máquina que fazia um barulho a
cada três minutos. Deste modo, conseguimos perceber durante quanto tempo a experiência durou,
sublinhou Parnia. O estudo envolveu 2060 indivíduos de 15 hospitais do Reino Unido, dos Estados
Unidos e da Áustria e foi divulgado na publicação Resuscitation. De acordo com o documento dos
doentes que sobreviveram a ataque cardíaco, 46% foram capazes de recordar várias passagens do
momento da morte, 9% viveu uma experiência de quase-morte e 2% dizem ter visto e ouvido tudo o
que se passava. Para o diretor da publicação Resuscitation, Jerry Nolan, o estudo abriu caminho
para uma investigação mais profunda sobre o que acontece durante o momento da morte. Os
investigadores devem-se sentir orgulhosos de um estudo tão fascinante que abre portas a uma
investigação extensiva sobre o que acontece quando morremos” (http://www.tvi24.iol.pt/acredite-sequiser/experiencia-quase-morte/estudo-diz-que-ha-provas-de-que-existe-vida-depois-da-morte). Como
podemos constatar, este assunto é ainda passível de uma maior, profunda e alargada discussão. Não
obstante, foi uma experiência única ter podido abordar este tema. Por isso, fico satisfeito com o
trabalho produzido.
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8.2.2. Limitações do Estudo
Na questão das limitações estas foram algumas. Tivemos em primeiro lugar que mudar de
projeto de investigação, na questão em que iríamos entrevistar pessoas em fim de vida nos cuidados
paliativos da instituição Fratenitas, em Braga. Devido a demora do processo partimos para pessoas
em fim de vida na região de Felgueiras. O número de pessoas que foram seis também não deixa de
ser uma das limitações. O lugar onde entrevistamos as pessoas também foram um fator de limitações
porque a maior parte das pessoas entrevistadas estavam em suas casas e por vezes rodeados de
medicamentos, utensílios hospitalares e familiares. As paragens eram frequentes devido aos horários
de medicamentos. Tínhamos que fazer algumas pausas mais extensivas, interrompendo assim a
entrevista. E ao retornar às entrevistas tínhamos às vezes que voltar um pouco atrás das perguntas.
Isto fazia com que por vezes fosse mais difícil seguir o rumo pretendido. Outra das limitações era lidar
com as emoções das pessoas entrevistadas. Uma vez que as perguntas eram diretas em relação ao
assunto. Os choros, as pausas pensativas, a forma de falarem e relatarem os factos nos traziam uma
certa impotência. Dava-nos a sensação de inúteis, o que podia dizer era apenas aqui tenho lenços.
Outra limitação muito importante é o facto que às vezes queria entrar dentro do pensamento e
sentimentos das pessoas para poder saber o que estavam a sentir de facto, mas não consegui
penetrar no seu interior, apenas podia observar e tentar com palavras exprimir os que lhes ia na alma.
Talvez este seja o maior limite, porque corremos o risco de não conseguirmos expressar esta realidade
visível, mais por vezes impenetrável.
8.2.3. Implicações Futuras
Nas implicações podemos dizer que há muito para ser descoberto e revelado nesta área,
uma vez que é uma área da sociedade pouco explorada. Pouco se fala da morte e do morrer.
Perguntas ficam para fazer e respostas para decifrar. “A minha morte traria uma dor cruel e profunda

aos meus filhos e que as suas vidas nunca mais seriam as mesmas” (P6).
Somente nesta frase acima citada fica revelado o quanto temos para explorar. Numa
investigação futura, de doutoramento, gostaria de explorar o que sentem os filhos em relação à morte,
os familiares mais chegados e os familiares que acompanham este processo mais de perto, isto é,
aqueles que estão com eles até a hora da morte. E gostaria inquirir também o pessoal médico
envolvido neste processo e até mesmo os líderes espirituais destas pessoas.
Uma citação de Ziegler servirá para pôr um ponto final a este nosso trabalho: “A linguagem
da dialética negativa não é, portanto, a linguagem constitutiva de uma forma de sociabilidade
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alternativa. No contexto de uma sociologia da morte possui uma única finalidade imediata, a de
mostrar que o que existe é falso, pois, no sentido hegeliano preciso do termo, a morte tal como é hoje
vivida é o mal absoluto concreto. A esse respeito, como em todos os aspetos de nossa vida, «nós
somos os caminhantes e ao mesmo tempo a bússola… Ninguém sabe realmente o que quer». O
inexprimível, o irrealizável eu não morre. Está essencialmente à espera. Eis por que o eu escatológico
não é redutível à consciência da negação do mundo existente” (Ziegler, 1977, p.293).
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ANEXOS
Anexo I
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial
(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e
Edimburgo 2000)
Designação do Estudo (em português):
““Do outro lado d’Mor ┼ Te, entre o medo e a esperança: histórias de vida nas unidades de
cuidados especializados”

Eu, abaixo-assinado, (nome completo) _____________________________________________
______________________________________, compreendi a explicação que me foi fornecida
acerca da investigação que se tenciona realizar, bem como do estudo em que serei incluído. Foi-me
dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias e de todas, obtive resposta
satisfatória.
Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a
informação ou explicação que me foi prestada versou os objetivos, os métodos, os benefícios
previstos, os riscos potenciais e o eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o
direito de recusar a todo o tempo a minha participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito
qualquer prejuízo na assistência que me é prestada. Do mesmo modo, fui informada de que a
confidencialidade dos dados, por mim fornecidos, será assegurada através da utilização de um código,
pelo que permito a utilização dos mesmos exclusivamente para os efeitos desta investigação.
Por isso, consinto que me seja aplicado o método, o tratamento ou o inquérito proposto pelo
investigador, incluindo a gravação áudio.
Data: __________ / ______________________ / 20_____

Assinatura da(o) voluntária(o): ___________________________________________________
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O Investigador responsável: Welberg Menezes Rodrigues

Assinatura

do

Investigador:_______________________________________________________

Nota: Uma cópia deste consentimento será entregue ao participante, ficando outra na posse do
investigador.

Código:______
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Anexo II
QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO, PROFISSIONAL E CLÍNICO
(Rodrigues, Rabot, & Simães, 2016)
Este questionário é composto por um conjunto de questões, que permite conhecer o seu perfil
sociodemográfico, às quais solicitamos que responda.

Lembramos-lhe que a informação aqui recolhida é confidencial e em nada o identifica. Obrigado.
1. Sexo: Masculino  Feminino 
2. Idade: ___ Anos; Local de Nascimento: __________________________
3. Escolaridade: Não sabe ler nem escrever  Sabe ler e escrever  Ensino primário 
Ensino preparatório 

Curso médio 

Ensino Superior  Outra. Qual? ___________

4. Qual a sua profissão? ______________________________
5. Qual é a sua situação atual perante o trabalho? Empregado(a)  Desempregado(a) 
Doméstica(o) 

Reformado(a) 

De baixa médica  Se sim, há quanto tempo? __________ Outra situação. Qual? _______
6. Estado civil: Solteiro(a)  Casado(a)  Viúvo(a)  Divorciado(a)/Separado(a)  União de facto

7. No caso de ter companheiro, qual a sua idade? ____ Anos
8. Se tem companheiro, qual a sua profissão? _______________
9. Se tem companheiro, este assume o papel de cuidador? Sim  Não 
10. Tem filhos? Sim  Número: _______ Idades: __________________________ Não 
11. Composição do agregado familiar: ____________________________________
12. Área de residência: Meio urbano  Meio rural  Outro. Qual? _____________ 
13. Onde mora? Casa/apartamento próprio  Casa/apartamento alugado Outro Qual?________
14. Quando estava em casa, quem lhe dava apoio? _________________________________
15. Qual o papel que ocupa na família? Chefe de família  Mãe/pai 

Cônjuge  Principal

fonte de rendimento  Dona de casa  Outro. Qual? _____________________
16. Diagnóstico/motivo de internamento: ________________________________________
17. Comorbilidades: ________________________________________________________
Doenças do foro físico: Doenças crónicas? Não  Sim. Quais? ______________________
Doenças do foro mental: Ansiedade  Depressão  Outra. Qual?____________________
18. Tempo de internamento: _______________________________________________
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Anexo III
Código:______
GUIÃO DE ENTREVISTA
(Rodrigues, Rabot, & Simães, 2016)

Histórias de vida, a arte das perguntas onde o ouvir e o falar são dois bens preciosos da humanidade.
Uma verdadeira presença viva que troca o seu tempo pelas histórias que ouve.
Este é o nosso desejo neste trabalho empírico de histórias de vida. Ouvir, perguntar e deixar que por
vezes o silêncio seja o protagonista ativo deste processo. Este guião servirá como fio condutor, uma
orientação do que pretendemos neste trabalho.

Gostaríamos de conhecer um pouco sobre a sua história de vida.
1. Fale-me um pouco sobre a sua vida?
2. Fale-me das expetativas que formulou para a sua vida?
3. Quais os momentos mais marcantes da sua vida?
4. Fale-me do seu percurso de saúde?
5. Quais os seus receios perante a doença/incapacidade?
6. Considerando a situação que está a viver, do que tem mais medo?
7. Se tivesse que começar tudo de novo, mudaria alguma coisa no seu percurso de vida?
8. Como pensa neste momento acerca da sua vida?

