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RESUMO 

      A morte está diretamente ligada ao desenvolvimento psicológico, social e cultural 

de cada ser humano. Ela se encontra inserida em nosso cotidiano desde o primeiro 

momento de vida. A morte é um tema abordado e discutido por várias áreas de 

conhecimento e, mesmo com o estigma sofrido por parte do tabu que se segue 

através da cultura, na saúde, sua discussão se faz necessária, então, abordar tais 

questões, é de fundamental importância. Sendo assim, estamos diretamente ligados 

ao contexto sócio histórico, já que o afastamento da morte significa um “alongamento” 

do processo de vida através de conceitos que perpassam as linhas histórico-culturais, 

quando o conceito de finitude da vida acaba sendo marginalizado ao longo da 

história, tornando os movimentos e formas de entendimento da morte cada vez mais 

distantes. O presente artigo propõe uma reflexão sobre os aspectos psicossociais da 

morte e procura discutir a importância da sensibilização e discussão sobre a morte e 

o morrer, levando em consideração sua participação no desenvolvimento humano. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Morte; Cultura; Desenvolvimento Humano. 
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ABSTRACT 

 

Death isso directly linked to the psychological, social and cultural development 

of every human being. It is inserted in our daily life from the first moment of life. Death 

is an issue addressed and discussed by several areas of knowledge and, even with 

the stigma suffered by the taboo that follows through culture, in health, their 

discussion becomes necessary, so addressing such issues are of fundamental 

importance. Thus, we are directly linked to the socio-historical context, since the 

removal of death means a "lengthening" of the life process through concepts that 

cross the historical-cultural lines, when the concept of finitude of life ends up being 

marginalized along the history, making the movements and forms of understanding of 

death more and more distant. The present paper proposes a reflection on the 

psychosocial aspects of death and seeks to discuss the importance of sensitization 

and discussion about death and dying, taking into account their participation in human 

development. 

   

KEY-WORDS: Death; Culture; Human Development. 

 

INTRODUÇÃO 

Falar sobre a morte e suas questões são alternativas válidas na contenção ou 

alívio do sofrimento de pessoas que vivenciam o seu contexto. Sabe-se muito pouco 

sobre essa temática, entretanto, o legado de Freud com seus escritos sobre Pulsão 

de Morte (do alemão: todestrieb) ou Tânato, cria uma discussão muito importante 

dentro da ciência onde a morte passa a ser analisada dentro de um contexto 

científico (FREUD, 1974).  

Tudo que se infere à morte existe uma reação negativa, dentro de um 

prospecto afirmativo. Culturalmente buscamos negar a morte e não afirmá-la, 

significa negar a natureza efêmera da vida (MORIN, 1970). 

As pessoas que trabalham diretamente com a morte como profissionais da 

saúde ligados a pacientes em estado terminal e as pessoas que fazem parte do 

comércio da morte, que a vivenciam em seu contexto de trabalho, sofrem com a 

marginalização de tais funções que são colocadas como um tabu em nossa 

sociedade (KOVÁCS, 2010). 
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Após o tempo crítico e volátil das guerras mundiais o avanço na tanatologia 

aconteceu através dos estudos do psicólogo Herman Feifel, considerado um dos 

pioneiros na quebra deste tabu, que é falar sobre a morte em nossa sociedade 

contemporânea, com a publicação do seu livro, The Meaning of Death2, (Feifel, 

1959). Feifel criou discussão mais profunda sobre esse tema e provocou a ideia de 

que falar sobre a morte deveria ir além dos profissionais diretamente ligados a ela, 

onde aborda questões de real significância para as ciências sobre a tanatologia, 

mesmo com o peso aplicado pela morte interditada, que era o modelo de 

pensamento mais comum da época.  

O livro trata de textos que inclui várias áreas de conhecimento, tais como 

filosofia, sociologia, arte e religião. O livro também traz consigo autores de prestigio 

como: Jung, A alma e a morte; e Marcuse, A ideologia da morte. Encontram-se 

também várias produções temáticas como o capitulo “Trajetórias da morte”, escrito 

por Glaser e Straus, e “Prevenção ao Suicídio”, por Farberow e Scnhneidman. 

Já na década de 1970, foi criada por Karstenbaum a primeira revista de 

periódicos sobre o tema, a Omega: Journal of Death and Dying, considerada uma 

referência para estudos na área. Kovács (2002) pontua a importância do livro 

Psicologia da Morte (1976), de Kastenbaum e Aisenberg, que constitui textos de 

grande importância para a área. 

Na América do Norte, Jessica Mitford (1978) realizou a publicação de seu livro 

“America Way of Death”, gerando uma grande atenção em torno de seu trabalho, 

pois criou a imagem da morte no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, 

imagem essa que Ariés (1977), aborda como “a fotografia da morte tabu e interdita 

de uma sociedade”. 

No campo da pesquisa nas décadas de 1970 e de 1980, muitos programas se 

consolidaram abordando a esfera da Tanatologia. Para Bluebond-Lagner (1987) 

aconteceu um certo estanque no desenvolvimento de estudos devido ao rigor 

metodológico aplicado a esta área de pesquisa durante a década de 1980, a partir da 

imposição que foi colocada para se confirmar o que era dito. Tais protocolos para 

qualificação criou uma tendência a repetir determinados temas, como ansiedade 

frente à morte, tema este que se fez presente em inúmeras produções, e isso pode 

ter dado uma certa redundância, encurtando as discussões e aprofundamentos num 

tema tão complexo que é a Tanatologia. 

Aqui se manifesta o interesse através da preocupação, que se desenvolve a 

partir do entendimento do tema através da civilização ocidental, que no seu âmago 

                                                           
2
 O significado da morte 
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se liga a dois aspectos que serão discutidos no presente trabalho envolvendo o 

mundo medieval e a sociedade moderna contemporânea. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo se trata de um estudo de natureza bibliográfica, porém foi 

realizado a partir de estudos clássicos na área da tanatologia, com autores 

internacionais pioneiros na discussão sobre a morte, como o livro The Meaning of 

Death, do psicólogo Herman Feifel (1959), e a pesquisadora Kubler-Ross, com a 

publicação Sobre a Morte e o Morrer, de 1969. Posteriormente foram revisados 

autores nacionais que foram precursores do tema no Brasil, como a pesquisadora e 

psicóloga Maria Júlia Kovács, que publicou em 1992 o livro “Morte e 

Desenvolvimento Humano”.  

Portanto, a pesquisa bibliográfica desse estudo foi baseada na literatura que 

analisou a maneira como a sociedade compreende a morte através de uma discussão 

dos aspectos psicossociais e culturais. Os estudos atuais sobre a morte não foram 

incluídos, pois, em sua grande maioria, são publicações na área de saúde que 

estudaram a morte sob a perspectiva dos profissionais de saúde, que normalmente 

entendem a morte como uma derrota no seu processo terapêutico, e estudos 

baseados em entrevistas com pacientes em estágio terminal e familiares sobre o 

entendimento da morte e do luto, abordagens que não se mostraram relevantes para 

a construção da discussão que se pretende nesse estudo. O trabalho está 

apresentado em quatro capítulos com as seguintes temáticas: (1) Entendendo a 

morte através da civilização ocidental; (2) Diferenças sociais da morte; (3) Medo da 

morte; e (4) A comercialização da morte.  

 

 

1.  ENTENDENDO A MORTE ATRAVÉS DA CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL 

 

Buscar compreender as questões que envolvem a morte, celebra uma 

compreensão maior sobre como determinamos o valor simbólico da vida e seus 

aspectos. A filosofia grega entrega a ideia de que somos eternos, afastando de vez o 

conceito de terminalidade no qual estamos diretamente ligados (ARIÈS, 1977). 

Porém é uma questão muito mais intrigante dentro da psiquê humana, já que 

seus processos são de extrema complexidade emocional, afetiva e ainda podem 

variar de acordo com a cultura, história e sociedade, pois envolve questões como 
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visão de si e do mundo, idealização de ser, relação com tempo e finitude 

(RODRIGUES, 1995). 

A partir do ideal filosófico grego onde a morte é negada, já que sua designação 

seria sinônimo de fraqueza, vergonha e impotência, o homem se tenciona a deixá-la de 

lado, negá-la e esquecê-la, pois o impacto direto de sua afirmação seria um confronto ao 

movimento filosófico a que se refere, onde a busca incansável no prolongamento de 

vida que para muitos é considerada uma única alternativa pois sua falha rapidamente é 

negada e esquecida. Já que socialmente tal pensamento indicaria que todas as 

alternativas no prolongamento da vida e adiamento da mesma foram realizadas 

(KOVÁCS, 1996). 

Mas culturalmente a morte nem sempre gozou dessa compreensão negativa. 

Sabe-se que ela durante muitos séculos fora entendida de forma natural pela 

humanidade pois não havia-se tempo, para pensar nos mortos ou elaborar ritos de 

passagem. Na idade Média, mais especificamente a europeia, a morte detinha essa 

compreensão, fazendo parte do cotidiano aceitável das pessoas (ARIÈS, 1977). 

Segundo Morin (1970), a própria sociedade que nega a morte não seria 

funcional sem ela, pois seus ciclos se iniciam e terminam através da mesma, já que 

para nós, quanto espécie, a morte está presente desde o primeiro sopro de vida. 

Desde as primeiras sociedades e comunidades tais como os homens de Neandertal, 

podemos observar sepulturas e pinturas com ritos fúnebres, pois a concretude da 

morte é diária e fundamental, onde qualquer grupo, mesmo os mais primitivos, são 

capazes de respeitar os seus mortos, uma vez que a crença da imortalidade sempre 

acompanhou o homem. 

Tais crenças sobre a imortalidade fazem com que as ações de um homem 

dentro de uma sociedade sejam respaldadas através de um viés normativo e de 

ritos, onde há uma relação direta com um proceder dentro da condição ritualística. 

Como Meltzer (1984) pontua, a morte é o inimigo que passamos a vida tentando 

superar e evitar, sem ao menos ter uma ideia da consequência disso. Todas as 

culturas personificam a morte de uma maneira ou de forma diferente. Elaboram 

rituais, criam trajes, danças, objetos, formam escritas e símbolos. Desenvolvem uma 

própria linguagem através de amuletos, desenhos e magias para derrotar a morte, 

numa tentativa de evitá-la (afastá-la).  

Os ritos estão ligados às representações de morte que estão diretamente 

conectadas à fábulas, contos e histórias. A morte permeia a imaginação do homem 

desde de suas primeiras civilizações e sociedade. Personificar a morte seduz o 

imaginário coletivo, na tentativa de explicar suas questões (ARIÈS, 1977) 
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Morin (1970) faz uma ponte bastante interessante ao analisar o papel dos 

ritos, magias e crenças no desenvolvimento representativo da morte. Como, por 

exemplo, o papel das religiões que em suma tem a função de socializar e direcionar 

os ritos de morte, como uma maneira de lidar com todas as questões que nela 

incide. As práticas ritos e crenças podem ser consideradas o setor mais primitivo de 

nossa civilização, pois sua prática se estende de maneira vasta e ampla, a exemplo 

do sacrifício que pode ser considerado em algumas práticas religiosas uma forma de 

aproximar a vida de seu fim, sendo a força da vida mais forte do que a morte. 

Quando se sacrifica um animal ou quando a prática do canibalismo é aceita, existe o 

entendimento de que haverá a incorporação das características vitais do morto. Já 

nos ritos de inicialização, é elaborada a ideia de vida nova através de um processo 

de isolamento, torturas, abstenções, automutilação, sofrimento físico e psicológico, 

para depois ser concebido o ideal de “renascimento” e assim possa acontecer a 

reintegração à sociedade. 

 

  

2. DIFERENÇAS SOCIAIS NA MORTE 

 

Morin (1970) traz à luz a compreensão de que vida e a morte já existiram em 

harmonia em aldeias e cidades medievais, já que comumente eram nelas que se 

estabeleciam os cemitérios que se estendiam nos centros das grandes cidades, que 

foram, em sua maioria, ligadas à Igreja Católica.   

Por sua vez, os mortos que possuíam uma posição social mais elevada, eram 

velados e enterrados dentro das instalações das igrejas, e os que detinham menos 

valor social eram enterrados num terreno ao lado, enquanto os que não possuíam 

nenhuma espécie de relevância social eram colocados em uma vala comum aberta e 

exposta, onde existia livre trânsito de pessoas, comércio, festas, cortejos e variadas 

situações sociais, prática que existe até nos dias atuais, através da banalização 

acometida pelos noticiários e programas de televisão, que, por muitas vezes, realiza 

uma exposição desnecessária, percebendo-se que, neste contexto, a exibição dos 

mortos não é considerada uma violação à vida (SUDNOW, 1971). 

Rodrigues (1995) coloca que durante a idade das trevas ou medieval 

aconteciam festas e comemorações ditas “lúgubres” e macabras, eventos estes que 

aconteciam no núcleo de praças-cemitérios, festas sempre ligadas a bebidas, 

danças e comida, que geralmente eram uma referência à cultura pagã que 

anteriormente eram ligadas de forma hegemônica. E dentro desta condição o caos 

encontra o seu lugar, pois diante desta situação que acontecia a adoção do sentido 
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inverso à ordem pré-estabelecida, o repto à forma de poder dominante ocorria de 

forma lúdica e recheada de confusão, que destoava do universo seco, sóbrio e 

coordenado do modelo cristão, a exemplo do carnaval que era uma forma de 

desafiar o modelo de poder e ordem vigente, através de circunstâncias caóticas com 

a premissa de que ali se instaurava uma forma de ordem. 

 Ao longo da história humanidade, elaboramos ritos direcionados aos mortos, 

contos foram feitos e histórias disseminadas. Tudo isso numa tentativa de enganar o 

imaginário da morte, fazendo surgir os preceitos da imortalidade. Ambrosia, néctar 

dos deuses, artefatos que podem provir a vida eterna, ervas sagradas e relíquias 

místicas preenchidas com valor (MORIN, 1970).  

Tais ideias se inserem em múltiplas culturas como base primordial para uma 

adoção de comportamento durante o processo de vida, como forma de competirmos 

com a nossa própria vaidade e a concepção de perfeição. Busca-se curas e fórmulas 

raras, raízes e ervas com propriedades singulares, animais mitológicos, o cálice 

sagrado ou a fonte da juventude, a folha de ouro, elixir de vitalidade ou vida eterna e 

as grandes aventuras espirituais e intelectuais veemente abordadas pela alquimia, a 

elaboração do Paracelso da cura, a medicina e seus avanços extraordinários e 

visões sobre a genética e microbiologia que prometem prolongamento de vida 

(KOVÁCS, 2002). 

  

Há o desejo de ser quem se imagina ser. Por outro lado, os ritos direcionados 

aos mortos sempre estiveram ligados ao medo e temor que um dia eles voltem para 

incomodar os vivos. O imaginário popular cria cultos e seitas afirmando a negação 

da mortem. Concepções de paraíso como céu (cristãos), shangri-La (literatura), Aaru 

(egípcios) e campos elísios (gregos), são alguns exemplos de como a cultura aborda 

o imaginário do que seria o pós-morte ou continuação da vida (EVANS-WENTZ, 

1960).  

 

Já para os mortos restaram os ritos destinados ao não retornos dos mesmos, 

pois o medo que eles retornassem para importunar os vivos, sempre povoou o 

imaginário da espécie humana. Pensamento do qual perpassa qualquer linha 

histórica e cultural. O medo do contagio gerado do contato com o corpo em 

decomposição, das possíveis doenças que o cadáver poderia conter, gerou uma 

necessidade de conservação do corpo para que tais questões fossem rapidamente 

solucionadas e controladas. Técnicas de conservação foram criadas contra esse mal 

ou até mesmo a destruição dos corpos a partir da cremação, foram métodos 

amplamente utilizados ao longo da história, tais rituais foram praticados na tentativa 
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de prevenir os vivos dos potenciais problemas que um corpo sem vida poderia conter 

e para facilitar a partida do morto não gerando possibilidade de retorno. Os ritos 

destinados a morte, no geral tem a pretensão de facilitar a partida do morto, através 

de orações e celebrações que indiquem para o morto que sua partida está segura, 

para que não se perca neste processo de peregrinação e visam a superação destes 

obstáculos. O luto é uma forma dos sobreviventes elaborarem a perda.  

Morin chama o temor dos mortos de “duplos”, personificados pelos espíritos, 

fantasmas, tais questões são associadas a pessoas que morreram de uma má 

forma, que foram desprovidas de uma sepultura e por tanto vagueiam assombrando 

e aterrorizando os vivos. Para evitar a presença destes seres, diversos rituais foram 

criados na tentativa de afasta-los, tais como colocar sal atrás da porta, virar um 

espelho, acender velas, não falar o nome da assombração por três vezes, não 

frequentar lugares ou usar objetos de uma pessoa falecida e por estes motivos os 

mortos devem ser cuidados e tratados, para não provocar sua irá. Pois eles podem 

ser muitos mais temidos do que a própria morte em si e na tentativa de resolver este 

incomodo, algumas culturas desenvolveram formas de comunicação com os mortos, 

para saber o que acontece no pós vida ou além. 

O remorso tende a inibir a consciência de horror junto a morte, já que os 

rituais realizados em conjunto tendem a aliviar o medo, auxiliam e facilitam na 

elaboração da morte. 

 

3. O MEDO DA MORTE 

 

O medo da morte cria um grande eco na mente e no corpo humano, respostas 

biológicas são ativadas, questões psicológicas são elaboradas em favor à vida e o 

instinto de sobrevivência encontra seu lugar. Segundo Kovács (2010), o medo de 

morrer é universal e atinge a todos os seres humanos, independentemente de credo, 

cor, religião e cultura. Feifel e Nagy (1981) complementam: “nenhum ser humano está 

livre do medo da morte, e todos os medos que temos estão, de alguma forma, 

relacionados a ele”. 

A ansiedade durante muito tempo foi associada ao medo de morrer e ainda é 

difícil diferenciá-los. Sabe-se que a ansiedade se relaciona com um sentimento de 

forma difusa e muitas vezes sem um objeto específico. Já a ansiedade ligada ao medo 

da morte é universal. Esse medo é vital e se faz necessário em certa medida, por 

revelar ser a expressão máxima do instinto de auto conservação e preservação da 
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vida, gerando assim uma possibilidade de superar instintos destrutivos (KOVÁCS, 

2008). 

Hoelter (1979) elaborou um estudo fatorial para determinar as oito dimensões 

do medo da morte, a Multidimensional Fear of Death Scale. Kovács (1985) trouxe este 

estudo para o Brasil e o adaptou a fim de realizar uma pesquisa com essa escala, que, 

em sua tradução, obteve o nome de Escala Multidimensional para Medir o Medo da 

Morte ou (EMMM), pois com medidas de escala multidimensionais é possível obter 

não só o escore geral, mas o parcial para cada dimensão a se considerar, podendo-se 

assim conquistar uma vasta abundância de dados para a pesquisa. Tal escala se 

compõe através de uma amplitude de itens que compreendem as dimensões do medo 

da morte. Alguns estudos foram efetivados para validar e comprovar seu constructo e 

exatidão.  

O autor buscou definir o medo da morte como uma reação emocional que 

engloba sentimentos subjetivos de insatisfação, de absorção, apreensão ou 

precipitação ou qualquer dos modelos que revelem uma antecipação ao medo da 

morte, tendo em ciência que tais sentimentos sejam conscientes. 

A escala é composta por 42 itens, sendo eles divididos em oito dimensões 

(QUADRO 1), que estão sujeitas à análise do autor, nas quais as saturações das 

fontes sejam conectadas e definidas operacionalmente.  

Cada item da escala foi verificado por juízes após sua tradução, para fins de 

autenticidade e melhor adaptação ao português. Mas quais seriam os aspectos que 

instigam o medo da morte? ² 

Um estudo realizado por Mc Mordie (1981) buscou compreender as crenças 

religiosas e o medo da morte e assim se apurou que tal medo é menor em pessoas 

religiosas. O que aponta que a relação de intensidade do medo da morte é a 

convicção ou ausência dela que todo indivíduo detém. A convicção é o estopim para a 

ideação de controle e previsão, criando assim uma relação imaginária do que está por 

vir. Miranda (1979) e Kovács (1985) buscaram compreender em diferentes estudos a 

tendência ao medo da morte em nossa esfera.  

_________________________________ 

². Para conhecimento da versão definitiva da escala em português, a listagem dos itens por 

dimensão e a forma de atribuição dos escores consultar Kovács, M.J. Um estudo multidimensional sobre 

o medo da morte em estudantes das áreas de saúde, humanas e extas, São Paulo, Dissertação do 

Mestrado, 1985, Biblioteca do Instituto de Psicologia da USP. 
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QUADRO 1: Descrição das oito dimensões da Escala Multidimensional para Medir o 

Medo da Morte. 

1 Medo de morrer Essa dimensão lida mais com o processo 
específico de morrer do que com quaisquer 
consequências que acompanhem este processo. 
(Exemplo: Tenho medo de morrer de câncer) – 6 
itens. 

2 Medo dos mortos Essa dimensão mede a reação das pessoas com 
animais ou pessoas mortas. (Exemplo: Seria uma 
experiência horrível encontrar um cadáver) – 6 
itens. 

3 Medo de ser destruído 

 

Essa dimensão lida com a destruição do corpo 
imediatamente após a morte. (Exemplo: Não 
quero que estudantes usem meu corpo para 
treinamento) – 4 itens. 

4 Medo da perda de pessoas 
significativas 

 

Essa dimensão se relaciona com o medo da perda 
dessas pessoas, bem como com os efeitos que a 
própria morte pode causar nas pessoas 
importantes. (Exemplo: Tenho medo de que as 
pessoas de minha família morram) – 6 itens. 

5 Medo do desconhecido 

 

Essa dimensão lida com a questão última da 
existência e da dúvida acerca do que virá após a 
morte, incluindo a questão da crença em Deus. 
(Exemplo: Tenho medo que não haja mais vida 
após a morte) – 5 itens. 

6 Medo da morte consciente 

 

Essa dimensão lida com o medo dos processos 
subjacentes à morte e com o temor de se estar 
consciente nessa hora. (Exemplo: Tenho medo de 
que muitas pessoas consideradas mortas ainda 
estejam vivas) – 5 itens. 

7 Medo do corpo após a 
morte 

 

Essa dimensão lida com a preocupação da 
qualidade do corpo após a morte. (Exemplo: 
Tenho medo de que meu corpo fique desfigurado 
quando eu morrer) – 4 itens. 

8 Medo da morte prematura 

 

Essa dimensão é baseada no elemento temporal 
da vida e na frustação, por não ser possível atingir 
os objetivos ou por não viver certas experiências 
antes de morrer. (Exemplo: Tenho medo de não 
realizar os meus objetivos antes de morrer) – 4 
itens. 

Fonte: Kovács (1985) 

Miranda (1979) procurou por grupos com pequeno, médio e grande 

envolvimento religioso, onde pudesse observar, a partir de algumas religiões, os níveis 

de ansiedade perante a morte e verificou que nesses indivíduos o medo da morte era 
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substituído pela fé na crença envolvida, e assim afastando o indivíduo da ansiedade 

gerada quando não há uma relação objetiva com a morte. 

Kovács (1985), em seu estudo, buscou efetivar essa diferença a partir da 

escolha profissional, aplicando uma escala multidimensional com estudantes das 

áreas de humanas, saúde e exatas. Porém o estudo apontou que não há referência 

entre o medo da morte e a escolha profissional. 

A crença auxilia no processo de superação da ansiedade. Um grupo católico 

misto com um médio envolvimento religioso revela uma maior tendência ao 

desconforto gerado pelo medo da morte, pois ao lidar com o medo e a incerteza, suas 

respostas começam a oscilar em variáveis. Na pesquisa percebe-se, através do teste 

(EMMM) aplicado a estudantes universitários com um maior envolvimento religioso, 

um menor escore de medo da morte. Já aqueles que mencionaram um menor 

envolvimento religioso detiveram os maiores escores, deixando os ateus com os 

escores intermediários (KOVÁCS, 1985). 

4. A COMERCIALIZAÇÃO DA MORTE 

No final do século XIX a morte estava virando uma indústria, casas funerárias 

retiravam o papel dos velórios em casa, com o nascimento da fotografia funerária ou 

retratos pós morte, haviam pessoas mortas posando, muitas vezes com os vivos 

patrocinados pelas famílias dos falecidos. Essas fotos eram consideradas uma parte 

normal do processo de luto, até os dias atuais, essas fotografias são encaradas como 

uma forma de chegar a um acordo com a morte a partir do processo de luto. 

Entretanto em práticas como a cremação, o corpo físico deixa de ser o foco do 

processo de luto por razões que vão do custo à simplicidade. 

Em muitas culturas os benefícios da cremação são espirituais. Os hindus 

acreditam que a alma flutua perto do corpo depois da morte, relutante em cortar seus 

laços terrenos e a combustão do corpo notifica à alma que a morte realmente veio, e 

que é hora de partir e continuar sua jornada. O poder purificador do fogo devolve o 

corpo aos elementos a qual originalmente pertencera: terra, água, ar, vento e ao 

próprio fogo. 

 No Brasil onde a cultura do sepultamento é predominante, alternativas como a 

cremação são medidas que vem ganhando seu o espaço, mesmo com algumas 

ressalvas religiosas. Pois o processo de sepultamento envolve custos diretos e 

adicionais, pessoas que optam pela cremação visam finalizar esse ciclo de 

sepultamento depositando as cinzas do morto em um local que exiba um certo 



11 
 

simbolismo. Segundo Reis (2012) no processo de sepultamento comum ou enterro 

convencional, também existe um grande impacto ambiental, uma vez que toneladas de 

madeira, aço e fluido embalsamante são enterrados por ano com os mortos que se 

vão, sem nenhuma espécie cuidado. O enterro convencional é considerado um jeito 

caro de descartar nossos mortos e um processo sobre qual não temos muito controle. 

Rituais de sepultamento, chamados de enterros naturais, convenção a qual, no Brasil, 

segundo Reis (2012), era muito comum no final do século XVIII e início do XIX. Prática 

ainda utilizada em algumas tribos indígenas no Brasil contemporâneo, onde o corpo é 

envolvido numa mortalha e enterrado pelos enlutados que visam dar equilíbrio ao 

retorno do corpo a mãe terra. 

Por tanto é interessante afirmar que o corpo mesmo sem vida ainda gera um 

grande impacto na vida dos vivos e na sociedade e cuidados são necessários para 

que haja um determinado equilíbrio sobre o processo de sepultamento seja qual for. 

Muito do que se manifesta é de forma reprodutiva, pois a insistência na negação da 

morte não traz a luz ideias de como lidar com o corpo e como finalizar este ciclo que 

por muitas vezes tende a ser feito através de uma programação fechada e interrupta 

como em centrais de velórios e espaços especializados, onde vela-se o corpo com um 

curto prazo para o sepultamento, questões sobre o que fazer com o corpo e como lidar 

com o seu descarte só serão sanadas a partir do momento em que a morte seja 

compreendida de uma forma mais humana e que adquira o seu real espaço e 

importância  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos muito afastados da morte, fazemos parte de uma cultura que decidiu 

negá-la. 

Segundo ensina O livro tibetano dos mortos, aquele que está para morrer 

deverá enfrentar a morte de uma maneira não só lucida, mas calma e de forma 

heroica, com o intelecto tranquilo, corretamente preparado e dirigido, buscando 

transcender mentalmente, e se forem necessários sofrimentos e enfermidades ao 

corpo que sejam vividas e vivenciadas atenuando a pratica da arte de morrer com 

eficiência. 

O impacto do medo da morte está muito além do controle gerido e gerado pelo 

consciente, pois a necessidade de autoproteção e autoafirmação diante de riscos de 

morte levam essa afirmativa para outro patamar. O medo da morte se faz presente em 

todo ser vivo, cultura e sociedade. Elaboram-se ritos, mitos e lendas para romantizá-la 

e torná-la mais satisfatória durante o processo de vida. Ao longo da existência, 
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aprendemos a negar a morte e suas intempéries, na tentativa de prolongar a vida e 

enganar a morte. Muitos foram os feitos e avanços realizados nesse campo que 

curiosamente caminhamos e tentamos vislumbrar. Jung (1978) afirma que umas das 

questões principais para o homem, é saber se ele vai se firmar no finito ou no infinito. 

O que há no pós-morte é uma das grandes questões que assolam a humanidade e a 

tentativa de se prender à eternidade vem através da tentativa de se valorizar 

simbolicamente frente à morte, pois pode um homem, envolvido por sua própria morte 

aceitar a finitude de sua matéria (corpo) e enaltecer o seu legado (mente). Poderá este 

homem resistir ao desejo de estabelecer sua eternidade através do impacto da sua 

existência na cultura e sociedade?  

Através das ciências buscamos prolongar a vida, fugimos da morte um pouco 

mais, na tentativa de transpor nossa realidade efêmera. Tememos o que não 

conhecemos e tem sido assim desde as primeiras sociedades do primeiro respiro. 

Aprendemos que a morte deve ser controlada e higienizada através das linhas 

de seus processos. Por mais de 100 mil anos cuidamos de nossos mortos pelo modo 

como os sepultamos, como celebramos através dos rituais. É como retornamos à terra 

que expressamos o nosso amor, essas são as formas que temos para enfrentar a 

morte e tentar extrair o seu sentido. Segundo os Iorubás, o corpo dorme (Isekú), mas a 

alma vive. Hoje não mais precisamos de carpideiras para chorar nossos mortos.  

A vida não poderia existir sem a morte, em algum momento é uma perspectiva 

que iremos enfrentar, mas a maneira como enfrentamos a ideia da nossa morte nos 

diz muito sobre nós mesmos, pois ver o corpo é absolutamente essencial para o 

processo de luto, uma vez que a última imagem que se tem é a do corpo. Por isso, é 

importante ver a morte como uma passagem que impacta diretamente não só na vida 

do morto, mas na dos vivos também. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARIÈS P. A história da morte no ocidente. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977. 

EVANS-WENTZ W.Y. (Org.) Bardo Thodol. O livro tibetano dos mortos. São Paulo, 

Pensamento, 1960. 

FEIFEL H.  The Meaning of Death. New York: McGraw-Hill, 1959.  

FEIFEL H.; NAGY V.T. Another look at fear of death. Journal of Clinical and Consulting 

Psychology, 1981, 49(2):775-785. 



13 
 

FREUD S. Luto e Melancolia (1917 [1915]). In: Edição Standart Brasileira das Obras 

Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro, Imago, 1974, vol. 14. 

HOELTER J. Multidimensional treatment of fear of death. Journal of Clinical and 

Consulting Psychology, 1979, 47 (5): 996-999. 

JUNG C.G. Memórias, sonhos, reflexões. São Paulo, Nova Fronteira, 1978. 

KOVÁCS M.J. Um estudo multidimensional sobre o medo da morte em estudantes 

universitários das áreas de saúde, humanas e exatas. São Paulo, dissertações de 

mestrado. Instituto de Psicologia da USP, 1985. 

KOVÁCS, M. J. A morte em vida. In M. H. P. F. BROMBERG, M. J. KOVÁCS, M. M. M. 

J. CARVALHO, & V. A. CARVALHO (Orgs.), Vida e morte: laços da existência (pp. 11-

33). São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. 

KOVÁCS, M. J. Educação para a morte: um desafio na formação de profissionais de 

saúde e educação. São Paulo. 2002. 

KOVÁCS, M.J. Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

2010. 

MC MORDIE W. Religiosity and fear of death. Psychological Reports, 1981, 49:921-

922. 

MELTZER D. (ED). DEATH: Na anthology of ancient texts, songs, prayers and Stories. 

San Francisco, North Point Press, 1984. 

MIRANDA R.A. Crenças religiosas, ansiedade e avaliação de conceitos em 

universitários, São Paulo, dissertações de mestrado. Instituto de Psicologia da USP, 

1979. 

MORIN E. O Homem e a Morte. Lisboa, Publicações Europa-América, 1970.  

SUDNOW D. La organización social de la muerte. Buenos Aires, Tiempo 

Contemporaneo, 1971.  

REIS J.J. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX 

– São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

JUNG, C.G. The Soul and Death. Vol. 8 of Collected Works. London, Routledge and 

Keagan Paul, 1960.  


