
A MORTE E O MORRER: ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

 

1. EXPERIÊNCIA UNIVERSAL 
 
Assim como o nascer, a morte faz parte do processo de vida de todo ser 
humano, sendo a mais universal experiência, ou seja, algo extremamente 
natural do ponto de vista biológico. Entretanto, o ser humano caracteriza-se 
também e, principalmente, pelos aspectos psicológicos, ou seja, pelo 
significado ou pelos valores que imprime às coisas.  
No decorrer da história e entre as diferentes culturas humanas a morte recebeu 
e recebe significados variáveis. Deste modo, o que psicologicamente na Idade 
Média era percebido como um processo da vida, na Modernidade passou a ser 
sentido como fracasso e vergonha. Nossa relação com a morte vem se 
transformando através dos séculos em decorrência de modelos econômicos e 
científicos-tecnológicos. 
Diferentemente das demais experiências humanas, só conhecemos a morte do 
outro e a vivência de quem morre não nos será dada à conhecer. Só 
conheceremos o morrer quando de nossa própria morte. Assim, este fenômeno 
da vida desperta grande temor na maioria dos seres humanos.  
Por que a morte e o morrer despertam tanto medo em cada um de nós? 
Para respondermos a esta questão temos que acessar os sentimentos que 
expressam a dificuldade em lidar com a nossa finitude. Este sentimento é parte 
natural do comportamento humano, e nas culturas que a percebem como 
acontecimento natural, o medo de morrer não está presente. Entretanto, como 
dito anteriormente, para o homem ocidental moderno, a morte passou a ser 
sinônimo de fracasso, impotência e vergonha, causando desconforto e reações 
de repulsa, horror e sofrimento mesmo ao falarmos sobre ela.  
Se pensarmos na finitude da vida, verificaremos que a morte engloba tanto a  
finitude física quanto a finitude social, ou seja, a morte de um corpo (biológica) 
e a morte de uma pessoa (MARTINS, 1983). A morte de uma pessoa significa, 
normalmente, dor e solidão para os que ficam e não somente a destruição de 
um estado físico e biológico da matéria. Ela marca o fim de um ser de relações, 
relação com um outro ser, e o vazio por ela deixado não atinge somente as 
pessoas que conviviam com quem morreu, mas também a toda rede social do  
morto (RODRIGUES, 1983). 
 
 

2. EDUCAR PARA O MORRER 
 
 
Educar para a morte e o morrer envolve questões polêmicas como 
sentimentos, costumes, religiões, crenças e culturas. Cada indivíduo parece 
perceber e encarar a morte de uma maneira singular.  
Paulo Freire (1982) define a educação para a morte do seguinte modo: 
 

“Educar-se para a morte e o morrer, requer um espírito de estudo, 
não apenas como simples leitura, mas a adoção de uma atitude séria 



e curiosa diante do problema, e requer conscientização dos 
sentimentos que envolvem este educar-se”. 
 

Manzolli citado por Paduan (1984) defende que “os próprios docentes 
apresentam suas limitações e medos em abordar o tema (...) a necessidade, 
portanto, de mudança de postura dos docentes, de reformulações nos 
currículos, da percepção da importância de estudar a morte e o morrer, de 
aulas envolvendo professores de várias ciências, se faz urgente a fim de que 
se possa ajudar aos alunos. Costa acredita que o que acontece é que “nem 
todos os estudantes estão conscientes de seus sentimentos acerca da morte. 
(Costa citado por Paduan, 1984). 
 
 

3. EROS E TÂNATOS 
 
 
              Setenta anos ensinaram-me a aceitar a vida com serena humildade. 

                                                                Sigmund Freud 
 

Na entrevista O valor da vida1, o pai da Psicanálise, Sigmund Freud2, discute 
com seu interlocutor as limitações da velhice e as distinções entre o viver e o 
morrer. 

Nesta época, Freud vivenciava o pós-guerra, as agruras das perdas materiais, 
bem como um câncer que o obrigou a colocação de um maxilar mecânico.  No 
entanto, como poderá ser percebido em sua fala, ele entende o valor da morte 
neste delicado processo ao qual denominamos viva. Assim, é sua fala:  

Detesto o meu maxilar mecânico, porque a luta com o aparelho me consome 
tanta energia preciosa. Mas prefiro um maxilar mecânico a maxilar nenhum. 
Ainda prefiro a existência à extinção. Talvez os deuses sejam gentis conosco, 
tornando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a 
morte nos parece menos intolerável do que o fardo que carregamos... 

A velhice, com suas agruras, chega para todos. Atinge uma pessoa aqui, outra 
ali. Seus golpes sempre alcançam um ponto vital. A vitória final pertence ao 
Verme Conquistador... 

Eu não me rebelo contra a ordem universal. Afinal, vivi mais de setenta anos. 
Tive o bastante para comer. Apreciei muitas coisas - a companhia de minha 
mulher, meus filhos, o pôr-do-sol. Observei as plantas crescerem na primavera. 
De vez em quando tive uma mão amiga para apertar. Vez ou outra encontrei um 
ser humano que quase me compreendeu. Que mais posso querer?" 

 

                                                            
1 Por Carmen da Costa Barbosa (carmem@net.em.com.br) 

 
2 Sigismund Schlomo Freud (6 de maio de 1856 — 23 de setembro de 1939), mais conhecido como 
Sigmund Freud, foi um médico neurologista austríaco e judeu, fundador da psicanálise.Nasceu em 
Freiberg, na época pertencente ao Império Austríaco. 



Quando perguntado pelo desejo de imortalidade, Freud amorosamente faz a 
seguinte reflexão: 

Se reconhecemos os motivos egoístas por trás de toda conduta humana, não 
temos o mínimo desejo de voltar. A vida, movendo-se num círculo, seria ainda a 
mesma. Além disso, mesmo se o eterno retorno das coisas, para usar a 
expressão de Nietzsche, nos dotasse novamente do nosso invólucro carnal, para 
que serviria isso, sem memória? Não haveria elo entre passado e futuro. Pelo 
que me toca, estou perfeitamente satisfeito em saber que o eterno aborrecimento 
de viver finalmente passará. Nossa vida é necessariamente uma série de 
compromissos, uma luta interminável entre o ego e seu ambiente. O desejo de 
prolongar a vida excessivamente me parece absurdo. 

Conforme descrito em sua fala, Freud advoga que o objetivo derradeiro da vida 
é a sua própria extinção. 

É possível que a morte em si não seja uma necessidade biológica. Talvez 
morramos porque desejamos morrer. Assim como amor e ódio por alguém 
habitam nosso peito ao mesmo tempo, assim também toda vida conjuga o desejo 
de manter-se e um anseio pela própria destruição. Do mesmo modo como um 
pequeno elástico esticado tende a assumir a forma original, assim também toda 
matéria viva, consciente ou inconscientemente, busca readquirir a completa e 
absoluta inércia da existência inorgânica. O impulso de vida e o impulso de morte 
(life-wish and death-wish) habitam lado a lado dentro de nós. 

A morte é a companheira do amor - prosseguiu Freud - Juntos eles regem o 
mundo. Isso é o que diz meu livro Além do Princípio do Prazer. No começo a 
psicanálise supôs que o amor tinha toda a importância. Agora sabemos que a 
Morte é igualmente importante. 

Biologicamente, todo ser vivo, não importa quão intensamente a vida queime 
dentro dele, anseia pelo Nirvana, pela cessação da "febre chamada viver", 
anseia pelo seio de Abraão. O desejo pode ser encoberto por digressões. Não 
obstante, o objetivo derradeiro da vida é a sua própria extinção. 

A humanidade não escolhe o suicídio, porque a lei do seu ser desaprova a via 
direta para o seu fim. A vida tem que completar o seu ciclo de existência. Em 
todo ser normal, o impulso de vida é forte o bastante para contrabalançar o 
impulso da morte, embora no final esta resulte mais forte. Podemos entreter a 
fantasia de que a Morte nos vem por nossa própria vontade. Seria possível que 
pudéssemos vencer a Morte, não fosse por aliado dentro de nós. 
"Neste sentido" , acrescentou Freud com um sorriso, "pode ser justificado dizer 
que toda morte é suicídio disfarçado". 

Freud procura conectar, articular, interpretar um universo de pulsões e forças 
que não cessam de se entrelaçar e de se separar. Podemos perceber que ele 
retoma da mitologia grega, duas figuras que se opõem: Eros, o deus grego do 
amor, e Tânatos, a personificação da morte. Esses dois personagens foram 
resgatados para explicar a dualidade entre a morte e o desejo, entre o eterno 
conflito da construção e da destruição, da vida e da morte, do ódio e do amor, 
da satisfação e da insatisfação.  

 

 

 

 



4. FASES DA VIDA 

 

                                                Se eu pudesse viver minha vida de novo... 
“Eu estou onde estou porque todos os meus planos deram errado”3 

 
 

Hoje, período histórico a que denominamos Era da Informação, nosso imaginário 
está povoado do desejo de superação dos problemas de forma mágica, sem 
esforço, de preferência por meios artificiais que façam com que as deficiências 
desapareçam. Entretanto, diante de situações difíceis, como a morte e as perdas, 
a tendência à paralisia, ao não vivenciar, ao não se envolver, dificultam a 
superação do problema  e a ressignificação da  vida. Superar um problema 
requer firmeza, mas o que é ser forte diante dos desafios impostos pelo 
viver? 

Enfrentar um problema requer avaliação de seu tamanho e proporções, requer 
conhecer para compreender ou compreender para conhecer os meios para sua 
superação. Não há receitas mágicas, mas enfrentar obstáculos pressupõe o 
desejo de aprender, de reconhecer, de desconstruir para a posterior reconstrução 
em novas bases, de busca de ajuda para a superação. Assim, em cada fase de 
nossas vidas vivenciamos diversos processos de morte em vida, que nos 
permitem ressignificar conteúdos psicológicos e perceber que a vida é um 
eterno vir a ser, visto que no momento em que nos apropriamos do 
conhecimento sobre nós e o mundo já estamos prontos para novos passos,  
para continuarmos nossa eterna busca da perfeição.  

Em nossas reflexões sobre os aspectos psicológicos da morte e do morrer e do 
morrer em vida tomaremos como base conceitual os oito estágios do 
desenvolvimento humano, propostos por Erik Erikson4.  Erikson partiu do 
pressuposto de que não podemos entender a natureza humana, quando a 
vemos de modo fragmentado; somente uma pessoa integrada e saudável  
pode delinear um quadro do que seja o ser humano. Concentrando-se na 
pessoa saudável ele estava trabalhando as possibilidades humanas, tanto a 
possibilidade do desenvolvimento de virtudes quanto do desenvolvimento 
espiritual. Além disto, como Paulo Freire, Erikson acredita na cura em qualquer 
etapa da vida do que não foi desenvolvido. Para ele “são poucas as coisas que 
não podem ser remediadas mais tarde, mas muitas são as que podem se 
prevenir, impedindo que venham a acontecer”. Do mesmo modo, acena com a 
possibilidade de que o desenvolvimento humano é um processo contínuo ao 
longo de toda a vida e independente da idade da pessoa. 

Esquematicamente, representaremos na figura 1 os estágios da vida 
apontados por Erikson. 

 

                                                            
3 Rubem Alves 
4 Erik Homburger Erikson (Frankfurt, 15 de junho de 1902 — Harwich, 12 de maio de 1994) foi um 
psiquiatra responsável pelo desenvolvimento da Teoria do Desenvolvimento Psicosocial na Psicologia e 
um dos teóricos da Psicologia do desenvolvimento. 



  

 

 ESTÁGIO IDADE/ 
ANOS 

CRISE PSICOSSOCIAL VIRTUDE RELACIONAMENTOS 
SIGNIFICATIVOS 

PRIMEIRA 
INFÂNCIA 

ATÉ 2 CONFIANÇA X 
DESCONFIANÇA BÁSICA 

 

ESPERANÇA FIGURA MATERNA 

2º INFÂNCIA 2 A 3 AUTONOMIA X VERGONHA E 
DÚVIDA 

 

VONTADE FIGURA PATERNA 

3º. 

 

IDADE LÚDICA 3 A 5 INICIATIVA X CULPA PROPÓSITO FAMÍLIA 

4º. IDADE 
ESCOLAR 

6 A 12 ATIVIDADE X 
INFERIORIDADE 

 

COMPETENCIA ESCOLA 

5º. ADOLESCENCIA 12 A 18 IDENTIDADE X CONFUSÃO 
DE IDENTIDADE 

 

FIDELIDADE GRUPOS SOCIAIS 

6º. JUVENTUDE 19 A 35 INTIMIDADE X ISOLAMENTO AMOR PARCERIA NA AMIZADE, 
SEXO, COMPETIÇÃO, 

COOPERAÇÃO 
7º. IDADE ADULTA 35 A 65 REPRODUTIVIDADE X 

ESTAGNAÇÃO 

 

DEDICAÇÃO DIVISÃO E PARTILHA 

8º. VELHICE APÓS 
65 

INTEGRIDADE X 
DESESPERO 

 

SABEDORIA O GÊNERO HUMANO 

        Figura 1: EXTRAIDO DE THE LIFE CYCLE COMPLETED (NEW YORK:W.W.NORTON,1982;P.32‐3) 

   

É importante lembrar que não podemos utilizar linearmente os oito estágios do 
desenvolvimento humano proposto por Erikson. Nosso crescimento não se 
origina do fato de percorrermos tais estágios, mas de nos deixarmos amar no 
ponto em que nos encontramos, de modo a curarmos todas as perdas, 
mágoas, ressentimentos, raivas vivenciadas em cada processo de “morte” ao 
longo da vida.   

Ao longo do processo de desenvolvimento, convive-se com os pólos vida e 
morte. A passagem de cada fase de vida (infância, adolescência, idade adulta 
e velhice) caracteriza-se, segundo Kovács (1996), por um processo de morte 
simbólica ou morte em vida, na medida em que se perde características e 
atividades de uma fase para iniciar outra e atingir uma nova vida.  

4.1 Primeira infância 

A confiança começa no ventre materno, quando a criança é sensível ao amor 
de ambos os pais bem antes de seu nascimento. Confiar ou desconfiar se inicia 
na concepção. Quando há falta de amor, a criança começa seu processo de 



“morte emocional” ainda mesmo no útero. Psicoterapeutas como D. S. 
Winnicott advogam que muitas psicoses se iniciam nesta fase da vida ou como 
resultado de trauma de nascimento, ao passo que as neuroses se 
desenvolvem em outros estágios do desenvolvimento humano. 

Hoje, são muitas as teorias que explicam que o feto pode recordar emocões, 
talvez até mesmo desde a concepção5. 

Quando a mãe tensa ou doente durante grande parte da gravidez, pode 
vivenciar a probabilidade de um parto prematuro, mas se o ambiente em que 
nasce a criança apóia o seu crescimento durante os seis primeiros anos de sua 
vida as feridas precoces podem ser curadas e seu perfil psicológico se vê de 
novo fundamentado na confiança. 

   

  Entretanto, se não for atendida em sua fome de  afeto e cuidado a criança irá 
morrer em sua possibilidade de confiar tanto no mundo como em si mesma, 
sentindo-se vazia e má. Nos casos de privação extrema de amor ou de 
abandono súbito, a criança poderá entrar num estado crônico de tristeza, e 
talvez sentir-se deprimida pelo resto da vida ou optar por morrer (marasmo é o 
quadro clínico deste tipo de privação).  

Dr Friedman e Rosenman, cardiologistas, classificaram os pacientes sujeitos a 
maior incidência de ataques cardíacos como pacientes Tipo A. Tais pacientes  
se caracterizam por hostilidade, raiva, pressa crônica e impaciência em 
contraste com os pacientes serenos e relaxados (Tipo B). As pesquisas do Dr. 
Redford Williams e seus colegas da Universidade de Duke confirmam tal 
relação entre hostilidade e cardiopatia e sugere que a hostilidade do adulto 
Tipo A é conseqüência de falha no estabelecimento da confiança básica na 
primeira infância.  

4.2 Infância  

Como é possível criar autonomia saudável?  

Criamos autonomia quando escolhemos as brincadeiras que nos são 
oferecidas neste período da vida, mas também quando somos impedidos com 
firmeza de cometer escolhas erradas. Entretanto, vivenciamos falhas no justo 
equilíbrio entre amor e firmeza. Quando a vontade da criança é descartada por 
alguém extremamente duro, que sistematicamente diz não a tudo, isto causa 
muitas feridas. Segundo o psicólogo Martin Seligman o principal fator pelo qual 
alguém fica ou não permanentemente ferida não parece ser a gravidade da 
situação. Para ele há pessoas que atravessam crises violentas – mortes, 

                                                            
5 David K. Spelt The Conditioning of the Human Fetus in Utero, j. Experimental Psychology,38:46  

Se a criança de fato recebe o amor e os cuidados de 
que precisa durante a primeira infância, então ela irá 
decidir que o mundo é bom e merece receber 
confiança. 



campos de concentração, assassinatos, estupros - e conseguem crescer a 
partir desta vivência, enquanto outras se deixam destruir por situações de 
menor peso. O que faz a diferença não é a gravidade, mas o fato da pessoa se 
sentir impotente e perceber a vida fora de controle. Se não estamos vivos, no 
comando das situações, poderemos sucumbir a fatos sem gravidade. 

A vontade saudável alimenta a saúde física e emocional. Seligman constatou 
que 70% das doenças físicas se manifestam quando uma pessoa está se 
sentindo impotente e desesperançada, sem forças para fazer opções e se 
manter no controle autônomo. 

Por exemplo, em uma família desajustada, como a de um etilista, a criança não 
vivencia autonomia, mas confusão e vergonha. Assim, mesmo na vida adulta, 
esta criança poderá assumir algum dos quatro papeis para sobreviver: 

 Herói ou responsável: assume o papel de pai e provedor; 
 O bode expiatório ou a criança problema: comporta-se mal para afastar 

o problema vivenciado ou para exteriorizar a tensão familiar; 
 O mascote: faz piadas, fingindo ser desligado; 
 A Criança perdida: se esconde para esperar passar a crise. 

   

4.3 Idade lúdica 

Nesta fase da vida a criança que não é apoiada no desenvolvimento de sua 
iniciativa pode desenvolver a culpa, que poderá assumir a forma patológica de 
culpa doentia. 

Se a criança se sente totalmente culpada seja pelo divórcio dos pais quanto 
pela morte de um amigo, se é freqüentemente repreendida com expressões do 
tipo “você é má” poderá desenvolver profunda aversão a si mesma. Castigos, 
principalmente os físicos e psicológicos, não são transformadores de 
comportamento; eles promovem a morte do sujeito, que passa a se ver como 
mau e merecedor de castigos e humilhações. Só o amor pode tornar uma 
criança amável. 

Na Depressão, a auto-aversão é explicitada através da melancolia e desanimo  
enquanto que no perfeccionismos a auto-aversão é negada, entretanto as duas 
são faces da culpa doentia. 

4.4 Idade Escolar  

Nesta fase, para Erikson, as crianças centram-se especialmente em sentir-se  
bem e competentes quando aprendem e inferiores quando não atingem tal 
objetivo. Assim, a escola não é tão somente o lugar de adquirir conhecimentos 
e habilidades, mas uma oportunidade de viver a experiência da intimidade do 
aprendizado partilhado com nossos pares e professores. Infelizmente, algumas 
escolas, privilegiam mais o sentir-se inferiorizado do que o sentir-se 
competente. 



As pessoas feridas neste estágio da vida têm a tendência de desenvolver 
cardiopatias ou serem trabalhadores compulsivos e competitivos na busca de 
receber reconhecimento. 

 

4.5 Adolescência 

Neste estágio da vida desenvolvemos nossa identidade, nos rebelamos contra 
os padrões estabelecidos, matamos dentro de nós as figuras de autoridade, 
incluindo a imagem idealizada de Deus. Algumas crises bloqueiam uma 
identidade sadia e contribuem para a repetição de padrões (autocracia de 
consciência) ou à reação aos valores de autoridade. No entanto, nos dois 
casos estamos amarrados ao padrão e impossibilitados de construirmos o 
novo. Como nos diz o poeta: Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos 
pais... 

Em pesquisa americana recente sobre feridas comuns dos adolescentes, o 
quadro apontado por eles é o seguinte: 

 Notas baixas (34%); 
 Discussões entre os pais (28%); 
 Doenças graves em família (24%); 
 Rompimento de relacionamento (24%); 
 Discussões com pais e irmãos (21%); 
 Perda de amigo (17%); 
 Estresse (16%). 

Muitos adolescentes tentam minimizar seus sofrimentos recorrendo ao sexo, às 
drogas, incluindo o álcool, mas estes são as maiores causas de acidentes, 
homicídios e suicídios entre jovens de 15 a 19 anos.  

4.6 Juventude 

A intimidade, como partilha de coração e de espírito, cura!  Pesquisa revela 
que as pessoas em lua-de-mel são menos propensas a contrair resfriados. 
Beijos e abraços aumentam a imunidade, restauram a saúde do coração. O Dr. 
Helsing constatou que viúvos, privados de intimidade, desenvolvem maior risco 
de doenças coronarianas. Laços mais íntimos e firmes com a família, amigos e 
comunidades religiosas também são vistos pelos cientistas como antídoto à 
morte prematura.  

Na hora de morrer a intimidade, segundo Elisabeth Küble-Ross, ajuda as 
pessoas a saírem da agonia e desenvolverem a aceitação. De nosso primeiro 
alento até o último suspiro, a intimidade cura. 

Muitos dos adolescentes e crianças infelizes se tornam adultos felizes; se 
curam através da intimidade. 

4.7 Idade Adulta 



Erikson define a fase de reprodutividade como aquela em que a pessoa pode 
se dedicar aos filhos, mas também se dedicar aos outros além dos limites de 
sua família, às gerações futuras e a qualidade de vida que será legada àqueles 
que ainda não nasceram. Nesta fase o adulto, naturalmente, enfrenta a morte 
dos pais que envelheceram, mudanças de emprego ou a aposentadoria, 
dificuldades conjugais e com os filhos, um divórcio, uma doença, problemas 
financeiros, a crise da meio-idade... no entanto um fator de morte em vida é o 
sentimento de estagnação em que há a sensação de se ter falhado na 
contribuição à vida em certa idade, uma contribuição que deveria ser 
repassada às futuras gerações. Reflexões do tipo sonhei tais sonhos, mas não 
realizei o que deveria!; Não vivencio hoje aquilo que gostaria!; Me sinto em 
uma roda-vida mantendo-me em movimento, mas sem receber nem dar vida!; 
Meu tempo e minha energia estão se esgotando e eu nada faço!. Tais 
pensamentos são comando de acionamento do estado de morte em vida, de 
escuridão interior que embota  qualquer possibilidade de vida genuína. 

Estas crises de morte em vida nos acontecem a qualquer momento de nossas 
vidas, sempre que questionamos o sentido da vida e do viver. Elas nos chegam 
nem tanto pela idade, mas pelo número de transições enfrentadas. Assim, uma 
crise de sentido pode acontecer em qualquer fase da vida, embora seja mais 
comum ao longo dos quarenta anos, quando nos damos conta de que existem 
mais ontens do que amanhãs. Aí, somos sondados pela vida sobre o que ainda 
queremos fazer na e da vida antes de morrer. 

Carol Gilligan acredita que tais crises podem levar as mulheres à migrarem da  
dedicação as necessidades alheias para suas próprias necessidades, enquanto 
que os homens deixam de olhar suas próprias necessidades para se 
dedicarem as necessidades dos outros. 

Para Erikson a virtude ou tarefa da dedicação está no equilíbrio entre a 
capacidade de doar-se aos outros e, ao mesmo tempo, de cuidar de si.O ideal 
é amar ao próximo como a si mesmo. 

4.8 Velhice 

Se me restasse apenas um dia o que eu faria?O que é realmente essencial em 
minha vida? O que ainda me falta fazer antes de morrer? Responder a este tipo 
de perguntas nos dá sentido genuíno a vida e ao viver. 

Nunca é demasiado tarde para mudarmos o sentido de nossas vidas e de 
nosso viver. Um exemplo à nossa reflexão é Alfred Nobel, criador do Prêmio 
Nobel nos campos das ciências e das artes. Este químico sueco acumulou  
enorme fortuna ao inventar a dinamite e outros explosivos para armamentos. 
Quando seu irmão morreu, um jornal publicou seu próprio obituário e ele pode 
ler que seria lembrado por ter enriquecido inventando meios de destruição em 
massa. Ficou tão chocado que resolveu investir toda a sua fortuna em premiar 
inventos que beneficiassem a humanidade. Como Alfred Nobel, quantos de nós 
precisaríamos viver uma nova vida antes de morrer em paz para reaver nossa 
integridade. 



Tornar-se livre para morrer é fundamento no estágio de integridade e 
sabedoria. O psiquiatra Robert N. Butler, que dedicou-se ao estudo do 
envelhecimento, acredita que a experiência de revisar a própria vida é universal 
entre os idosos. Ele vê a reminiscência tão característica dos últimos anos 
como um olhar para trás que é acionado pelo antegozo da morte. Enquanto 
algumas funções do cérebro vão se embotando (pensamento abstrato) outras 
funções mentais são aguçadas (Capacidade de relembrar, de formular 
julgamentos,...). A vida parece nos equipar de uma capacidade enorme de 
lembrar, lembrar das lembranças que compuseram as etapas de nossa vida, 
que nos deram a capacidade de vermos a vida e o viver com a maestria da 
sabedoria deixada tanto pelas mortes em vida, quanto por nossa capacidade 
de amar e ser amado. 

 

4.9 Fomos feridos de morte 

Muitas experiências vivenciadas ao longo da vida apresentam analogia com 
esta idéia e sentimento de morrer. Separação, desemprego, doença e, até 
mesmo, acontecimentos, como casamento, nascimento, promoções na carreira 
profissional  que trazem alegria, também provocam algum tipo de ruptura.  

A separação envolve aspectos semelhantes ao luto, a diferença é que, na 
situação de luto, houve a morte concreta de alguém, enquanto, na separação, 
não. Apesar disso, "é preciso matar o outro dentro de si" (Kovács, 1996, p. 14).  

Segundo Kovács (1996, p. 15), "o risco da separação depende da possibilidade 
de se perder, junto com o perdido, o significado da vida". É preciso, nesse 
momento, construir uma nova vida – agora, sem o outro; o que significa 
elaborar a perda, retomar as atividades cotidianas, investir em novas relações.  

A doença também é um tipo de morte e de percepção de nossa finitude e 
mortalidade, entretanto, em muitos casos, é vista como fraqueza e punição. 

Uma outra possibilidade de morte em vida está relacionada à ausência de 
poder e controle sobre si e sobre a realidade. Em pesquisa sobre o 
desenvolvimento da consciência em mulheres moradoras de uma favela, 
Sawaia (1995) analisa que "desde pequenas, essas mulheres sofrem a falta de 
amparo externo real (falta de controle absoluto sobre o que ocorre) e a falta de 
amparo subjetivo (falta de recursos emocionais para agir)" (p.158). Se, por um 
lado, elas vivenciam a miséria e a dor pelas condições de vida, por outro, 
desenvolveram a consciência de que nada podem fazer para mudar essa 
situação, caracterizando um estado de apatia e tristeza passiva ou, como elas 
denominam, o tempo de morrer.  

Assim, pode-se afirmar que existem várias "mortes" em vida. Embora não 
ocorra a morte concreta, essas experiências possibilitam a reorganização e a 
ressignificação da vida.  



Se fomos profundamente feridos com todos os processos de morte em vida, 
não é ficar patinando no atoleiro que nos trará a libertação necessária. Como 
em um atoleiro, para sairmos, precisamos de um vizinho que possa empurrar o 
carro. Em nosso caso, geralmente, precisaremos de lembranças positivas, que 
nos impulsionem a confiar na possibilidade de cura! Tentar mais 
insistentemente só funciona se já se tem o impulso do primeiro estágio de 
Erikson: a confiança.6    

    

5. A MORTE E O LUTO 

Segundo Maria Júlia Kovács  a morte, como perda, nos fala em primeiro lugar 
de um vínculo que se rompe, de forma irreversível, sobretudo quando ocorre 
perda real e concreta. Nesta representação de morte estão envolvidas duas 
pessoas: uma que é ‘perdida’ e a outra que lamenta esta falta, um pedaço de si 
que se foi. O outro é em parte internalizado nas memórias e lembranças. A 
morte como perda evoca sentimentos fortes, pode ser então chamada de 
‘morte sentimento’ e é vivida por todos nós. É impossível um ser humano que 
nunca tenha vivido uma perda. Ela é vivida conscientemente, por isso é, muitas 
vezes, mais temida do que a própria morte. Como esta ultima não pode ser 
vivida concretamente, a única morte é a perda, quer concreta, quer simbólica.		

Mazorra (2001) define o luto como o processo de reconstrução, de 
reorganização diante da morte, desafio emocional e cognitivo com o qual o 
sujeito tem de lidar. Assim, o processo de luto se caracteriza por um conjunto 
de reações diante de uma perda. Falar de perda significa falar de vínculo que 
se rompe, ou seja, uma parte de si é perdida; por isso, fala-se da morte em 
vida. A expressão de sentimentos, nessas ocasiões, é fundamental para o 
desenvolvimento do processo de luto.  

Freud, no texto “Luto e melancolia”, nos afirma o seguinte:  luto e melancolia 
encerram o mesmo estado de espírito penoso, a mesma perda de interesse 
pelo mundo externo. Só que, no luto, diz Freud, é o mundo que se torna pobre 
e vazio; na melancolia, é o próprio ego. Nos dois casos, existe uma oposição à 
realidade. 

De acordo com os estudos de Bowlby (1970/1997), existem quatro fases do 
luto que, embora diferenciem na intensidade e duração em cada indivíduo, no 
geral, seguem um padrão básico:  

1- fase de torpor ou aturdimento, com duração de algumas horas ou semanas, 
que pode vir acompanhada de manifestações de desespero ou raiva;  

2- fase de saudade e busca da figura perdida, que pode durar meses ou anos, 
quando ocorre o impulso de buscar e recuperar o ente querido, podendo a 
raiva estar presente quando se percebe de fato a perda;  

                                                            
6 Linn Matthew et al Cura dos oito estágios da vida 



3- fase de desorganização e desespero, em que as manifestações mais 
freqüentes são o choro, a raiva, as acusações envolvendo pessoas próximas – 
uma profunda tristeza é sentida quando ocorre a constatação da perda como 
definitiva, podendo ocorrer a sensação de que nada mais tem valor;  

4-  fase de organização, em que existe a aceitação da perda e a constatação 
de que uma nova vida precisa ser iniciada. A saudade, a necessidade do outro 
e a tristeza podem retornar mesmo nessa fase, uma vez que o processo de luto 
é gradual e nunca totalmente concluído.  

Segundo (Parkes, 1998) os determinantes do resultado do processo de luto 
estão relacionados aos seguintes fatores:  

 identidade e papel da pessoa que foi perdida;  
 tipo de vínculo existente;  
 causas e circunstâncias da perda (por exemplo: morte prematura, morte 

violenta, mortes múltiplas, mortes que geram culpa);  
 idade, gênero, religião e personalidade do enlutado;  
 contexto sócio-cultural e psicológico que afeta o enlutado, na época e 

após a perda (exemplo: apoio social);  
 estresses secundários (mudanças e crises concomitantes que ocorrem 

após a morte). 

De modo geral uma pessoa precisará de dois anos para elaborar a perda. 
Serão vivenciadas neste período as festas e comemorações sem o ente 
querido. Nestas datas, conforme observação de Kovács, tais fenômenos que, 
[simbolizados] por uma data, fazem o indivíduo passar por processos variados 
de manifestações de conflitos: ansiedade, tristeza, surtos psicóticos, idéias 
pessimistas ou tentativas de suicídio, somatizações, atuações na área social, 
ou ainda na relação analítica, sonhos, etc....” Entretanto, se esses sintomas se 
repetem com a mesma intensidade quando se aproximam essas datas, este é 
um forte sinal de que a pessoa não está vivendo corretamente as etapas 
necessárias para a superação da perda, tanto em seu mundo externo, quanto, 
principalmente, em seu mundo interno. 

5.1 O que esperar da tristeza 

 Em nossa sociedade ocidental, somos encorajados a nos desapegar do 
falecido, a fazermos de conta que a perda não nos abalou e que poderemos 
seguir enfrente sem tempos para lágrimas e sofrimentos. Ele está suportando 
muito bem a perda! É motivo de júbilo e não de preocupação. Palavras de 
pseudo-conforto que fazem apologia a morte como uma libertação instantânea 
e iluminação tentam negar os mecanismos importantes do luto.  

A tristeza, sentimento legítimo quando enlutamos, é um estado mental denso e 
intenso, uma vez que o enlutado luta para não externar seus sentimentos por 
temer ser evitado. O isolamento é grande, muitas vezes há um pensamento 
obsessivo sobre o falecido, muita culpa e ressentimento. Como dito 
anteriormente, às vezes o desejo é de morrer com o ser amado e são 



vivenciados sentimentos de que tanto o morto, quanto os amigos e, até mesmo 
Deus, são traidores.  

Ouve-se no ritual fúnebre a seguinte expressão: Ela está aceitando tudo tão 
bem! No entanto a pessoa é levada como um zumbi, a base de medicamentos 
que podem contribuir para o entorpecimento e recalque da dor que deveria ser 
externada. Sentir o pesar no momento da perda é legítimo e saudável. A dor é 
uma emoção muito forte. Sua intensidade varia de acordo com a força do elo, 
de quão preparados estamos para a morte, de quanto é aceitável o tipo de 
morte (suicídio, doença, assassinato, acidente, ....), enfim de inúmeros fatores. 
Lidar com os efeitos da perda é difícil, porém fazê-lo e dar vazão aos lamentos 
sobre cada realidade compartilhada, é, na verdade, um fator de cura. 

O enlutado  precisa ser escutado, apoiado e amados de modo a não se isolar e 
a ter forças para a superação. Um estudo da Universidade de Harvard sobre a 
dor da perda, constatou que pessoas sobreviventes de maus casamentos 
tinham grande dificuldade em superar a morte do cônjuge, vivenciavam às 
vezes uma dor avassaladora por anos. Neste caso, a morte representa a perda 
da esperança de reconciliação, quanto faz aflorar a culpa e o ressentimento, 
podem se misturar ao pesar.   

5.3   O ressentimento como componente do Luto 

O ressentimento pelo abandono, geralmente, não é manifestado contra quem 
morreu, mas  contra os sobreviventes. Transferimos nossa cólera em relação 
ao morto para os vivos. Assim, os leitos de morte e as cerimônias fúnebres são 
por diversas vezes palco de disputas familiares. Tais disputas são modos de 
agarrarmo-nos ao morto e não aceitar o morrer. Quanto mais central é a 
pessoa que morreu, maiores poderão ser os embates familiares. Queremos 
ferir alguém, seja este alguém da própria família, seja o médico, o prestador de 
serviços funerários,... enfim precisamos extravasar a cólera. Tais atitudes 
podem ser percebidas como um desejo de vingança contra a morte. 
Reconhecer a dor e permitir que sejam sentidas e expressadas ajuda a 
completar a  cura. Quando as feridas do ressentimento não são curadas, 
geralmente, as pessoas se tornam amargas, passam a ter raiva da vida, dos 
que vivem felizes e até mesmo de Deus e adquirem uma postura diante da vida 
de quem espera a morte chegar. A vida fica diferente quando sabemos que a 
morte não é o fim. 

5.4 A culpa em relação ao falecido 

 

Diferentemente do ressentimento que estabelece um vínculo de raiva em 
relação ao falecido, a culpa é mais aceitável e mais comumente sentida. 
Sentimo-nos culpados por não termos feito o que poderíamos ter feito pelo 
morto. Assim, se pensarmos que a culpa pode ser a expressão do desejo de 
sentir que tínhamos controle da situação, que poderíamos influenciar no 
resultado com nossas ações ou omissões, e, enfim, evitarmos a morte. 



Algumas pessoas decidem transformar-se em sacrifícios humanos vivos, 
expiando pela morte de outra pessoa e desperdiçando suas vidas, Tais 
comportamentos são expressões destrutivas da culpa. 

 

5.5  O Luto não pode ser negado 

O luto é o combustível para a transformação da perda e quando vivenciamos  
cada fase deste processo podemos nos transformar e definitivamente aceitar a 
morte de quem amamos. Se a dor é reprimida, sufocada ela atua como um 
analgésico que anestesia a dor, mas não a elimina. A dor reprimida congela a 
alegria e a capacidade de nos preocuparmos com os outros, podendo se 
transformar em depressão crônica, câncer e outra doença degenerativa. Assim, 
quando perdemos quem amamos precisamos prantear por completo de 
maneira a passar a dor e assumirmos definitivamente nosso crescimento.  

     

5.6 O luto na infância 

Enfrentar e aceitar a morte de quem amamos é um processo penoso em 
qualquer fase de nossas vidas, especialmente durante a infância. Ao 
perdermos o ser amado, vivenciamos o desejo de morrermos juntos, no 
entanto para a criança, principalmente as menores de 6 anos, este processo é 
bem mais difícil do que para o adulto. Como aceitar a irreversibilidade da 
morte? A criança poderá vivenciar esta fantasia não somente como um desejo, 
do qual se tem consciência que não se pode realizar, mas como uma 
possibilidade, afirma Luciana Mazorra ( 2001).Além disto, a criança ainda não 
se possui recursos internos para superar esse momento.  

Segundo Raimbault (1979), quanto mais jovem é a criança, maiores os efeitos 
de uma perda por morte. Os sentimentos da duração da unidade subjetivos do 
tempo não são os mesmos na criança e no adulto. Devemos perceber que no 
caso da morte, não é só a pessoa que morre que é perdida, mas todo o 
universo interno da pessoa identificada fica destruído (Simon, 1986, p. 82). 
Principalmente se a perda de um dos pais acontece em um momento em que a 
criança depende, para a construção de sua identidade, de modelos para a 
constituição de sua personalidade. 

Na elaboração da perda, é necessário que  alguém em quem a criança confie 
possa contar a criança o que aconteceu para que ela não sinta protegida, 
acolhida e amada. A criança pode negar inicialmente a morte, pode tornar-se 
agressiva ou achar que foi ela mesma que a causou. Ainda que a criança 
possa aparentemente não expressar tristeza, é nos gestos mais sutis que ela 
poderá reagir.  

Regredir, ficar hostil com os colegas ou tratar de seus brinquedos com 
violência são sintomas deste momento pouco entendido. No entanto, não falar 
da dor não significa não a sentir, e muitas vezes a criança pode estar sofrendo 



e não lidando com a perda de modo saudável. Para que isso ocorra é 
necessário que a criança vivencie os sentimentos do luto. Ela devem ser 
encorajada a falar sobre o que está sentindo, para conseguir elaborar a perda, 
impedindo deste modo, que o luto mantenha-se indefinidamente (Mazorra, 
2001). 

 

5.7 Como ajudar o enlutado 

As pessoas que se saem melhor são as que vivenciaram perdas semelhantes, 
mas sensibilidade e atenção sincera são os melhores remédios, mesmo que 
não se tenha vivenciado perdas significativas durante a vida. Livros sobre o luto 
e a morte podem ajudar a quem sofre a entender melhor o processo.  

Escuta sincera é remédio sagrado e tocar a pessoa é sempre melhor do que 
falar. Pessoas que estão sofrendo uma perda precisam do conforto, de carinho 
e de quem possa amorosamente ouvi-las. 

Não fale, escute! Esteja preparado para ouvir repetidamente os mesmos 
pensamentos dolorosos. Pessoas enlutadas estão cheias de dores (raiva, 
ressentimento, culpa,...) e estas dores podem se transformar em raiva contra 
os vivos. Não sinta a necessidade de dar respostas, porque não há respostas.  

   

6. A MORTE EM TEMPOS DE GUERRA 
 
                     O que não há na alma humana para desejar não precisa ser proibido de nenhuma forma. 
                                                                                                                                               Freud 

Cesar Kilary, retomando a obra de Freud, Reflexões para tempos de guerra e 
morte, nos chama a refletir sobre a morte em tempos de catástrofes, 
principalmente, no advento da guerra. Assim, tanto nos tempos de guerra que  

Para Freud a civilização produz ilusões, dentre elas, a ilusão da ausência da 
morte. A guerra impede que a ilusão da ausência da morte se torne pregnante. 
A intensidade da guerra faz com que a morte encontre o seu estatuto de 
crença. Mas a civilização produz novas ilusões sobre a crença na morte, como 
a ilusão do heroísmo, da conquista, da memória em glória etc. ... 

No argumento de Freud a identificação do desejo de guerra nos permite poder 
proibi-la. Permite que possamos matar os nossos mandarins e não uns aos 
outros. A guerra nos impele a matar outros homens. Muito embora a crença na 
morte seja muito intensa, inconscientemente estamos em condição de 
onipotência, não possuímos qualquer reação pulsional que remeta ao medo da 
morte. A estratégia inconsciente é ser capaz de produzir a ausência da morte 
para que se possa matar outrem. Se a destruição de si é atual não é possível 
exterminar o outro. 

O anestesiamento empreendido pela guerra não consegue impedir a crença, 
mas consegue barrar a pulsão. A questão, para Freud, é que um certo regime 
da civilização oblitera a experiência da morte, afastando todos os seus 
elementos, mas a mortandade não permite que a proximidade com a 



destruição, não produza uma crença. Nesse momento, Freud invoca a potência 
da psicanálise para pensar a crueldade (sua crudelis meditatio) e indaga: 

"Não somos nós que devemos ceder, que nos devemos adaptar à guerra? Não 
devemos confessar que nossa atitude civilizada para com a morte estamos 
mais uma vez vivendo psicologicamente acima de nossos meios, e não 
devemos, antes, voltar atrás e reconhecer a verdade? Não seria melhor dar à 
morte o lugar na realidade e em nossos pensamentos que lhe é devido, e dar 
um pouco mais de proeminência à atitude inconsciente para com a morte, que, 
até agora, tão cuidadosamente suprimimos"? 

O herói não crê na morte (em sua própria morte). E transforma o estrangeiro 
em inimigo. Deve procurar a morte do estrangeiro e aceitar a morte com 
bravura. Em suma: a civilização se pretende adversária da morte, ainda que se 
torne, em muitos momentos, uma máquina de morte. Uma máquina de morte 
porque não crê na morte. 

Para que sejamos capazes de tolerar a vida devemos compreender a guerra. 
Não se trata da desejabilidade da guerra, mas da perscrutação de que os 
homens realizam eventos destrutivos pela guerra. E isso fala um pouco da 
natureza humana. Tornar a vida tolerável. Suportável. Envolve a capacidade de 
crer na morte e reagir a ela. Pensar a guerra, para ter paz. Pensar a morte, 
para suportar a vida. Essa é a crudelis de Freud. 

 

7. A VIDA SEM MORTE 

 Ao encerrarmos este capítulo tomaremos como hipótese da vida sem morte 
tratada no livro As Intermitências da Morte7 de  José Saramago. Saramago nos 
leva a um país, onde, no primeiro minuto do dia de Ano Novo, os moradores do 
lugar percebem que a morte deixou de trabalhar e as pessoas deixaram de 
morrer.  Inicialmente, o povo orgulhoso busca explicações para tal privilégio, 
entretanto com o passar do tempo os problemas começavam a se apresentar, 
transformando aquilo que fora considerado motivo de orgulho, em condenação 
à vivência de situações cujos malefícios se multiplicam na proporção em que 
não mais se morria. Governos, empresas, religiões, relacionamentos, enfim, 
tudo seria seriamente afetado pela ausência da morte. Onde colocar tanta 
gente? Como resolver tantos problemas? Onde colocar tantos moribundos?   

 Após sete meses de protesto a morte volta a atuar, mas agora ela avisa por 
meio de uma carta as pessoas que terão sete dias para se preparar para a 
morte. Envelopa e envia os avisos aos escolhidos, mas ao encaminhar o aviso 
a um músico violoncelista ele escapa de suas garras, então ela  após 
contemplar seu sono sem se fazer notar, o contata em duas oportunidades 
após o término de suas apresentações musicais, trocando algumas palavras 
com ele e  tentando compreendê-lo e conhecer os poderes, que o fizeram 
escapar à sua vontade, mas, sobretudo, tencionando entregar-lhe a carta a 
morte resolve se aproximar. Deste modo, homem, enamorado da bela figura 
feminina assumida pela morte, acabou por encantar seu algoz com sua arte ao 
tocar para ela em sua casa. Após momentos de maior intimidade, arrependida, 
a morte queima a carta que portava, voltando aos braços do músico para neles 
adormecer e, assim, no dia seguinte ninguém mais morreu . 

                                                            
7 SARAMAGO, José. “As Intermitências da Morte”. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 



Mesmo na ficção trazida por Saramago, percebemos que há necessidade do 
homem ter uma existência finita e determinada, sob o risco de sofrermos todas 
as conseqüências do prolongamento infinito da vida, com o agravamento de  
todos os males e a incapacidade do planeta  na garantia da perpetuação da 
vida humana. A morte é a renovação da vida? 
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"A arte da escuta é algo divino. 
Se você puder escutar corretamente, 
aprenderá o segredo mais profundo da meditação. 
Ouvir é uma coisa, escutar é totalmente diferente; são mundos separados. 
Ouvir é um fenômeno físico; 
você ouve porque tem ouvidos. 
Escutar é um fenômeno espiritual; 
você escuta quando tem atenção, 
quando seu interior se une a seus ouvidos. 
Escute os sons da natureza e da mesma forma escute as pessoas. 
Escute sem impor coisa alguma ao que você está escutando – não julgue, pois 
no momento em que você julga, a escuta cessa. 
Uma pessoa realmente atenta permanece sem tirar conclusões, nunca conclui 
sobre coisa alguma, porque a vida é um processo, não se esgota no seu 
julgamento. 
Somente os tolos podem concluir; 
o sábio hesitará ante as conclusões. 
Escute, portanto, de uma forma aberta, atenciosa, alerta e receptiva. 
Simplesmente esteja presente, totalmente com o som que o circunda. 
Você ficará surpreso, pois perceberá que está realmente escutando e, ainda 
assim, haverá silêncio." 

 
[Osho] 

	


