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“Não, não, a Morte não é algo que nos 

espera no fim. É companheira silenciosa que 

fala com voz branda, sem querer nos 

aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos 

convidando à sabedoria de viver.” 

(Rubem Alves, A Morte como conselheira) 



 
 

 

RESUMO  

A presente monografia é uma revisão bibliográfica sobre a negação da morte 

na contemporaneidade. Este trabalho buscou mostrar a importância da reflexão da 

finitude humana e como esse processo de negação da morte atualmente provoca o 

despreparo do ser humano para vivenciar este momento. Apontar as mudanças 

sócio-históricas da atitude do homem diante da morte, analisar os aspectos 

psicológicos do processo do luto e a sua importância bem como refletir sobre o 

papel do psicólogo frente as questões relacionadas a morte se constituem nos 

objetivos específicos deste trabalho. 

Palavras- chave: Morte; Luto; Negação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This monograph is a bibliographical review on the denial of death in 

contemporary times. This work sought to show the importance of the reflection of 

human finitude and how this process of denial of death currently causes the human 

being unprepared to experience this moment. To point out the socio-historical 

changes of man's attitude towards death, to analyze the psychological aspects of the 

process of mourning and its importance as well as to reflect on the role of the 

psychologist in relation to the questions related to death constitute the specific 

objectives of this work. 

Key words: Death; Mourning; Denial 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar, escrever e falar sobre a morte pode nos causar um certo desconforto 

e surpresa. Algumas pessoas, cientes do tema escolhido, me perguntaram “se não 

existia um tema melhor pra falar”, “algo mais alegre”. Contudo, ao falarmos da morte, 

também falamos da vida e refletimos sobre a importância de se aproveitar cada 

minuto de nossa existência. 

O desejo para escrever esta monografia surgiu, inicialmente, a partir de 

reflexões e questionamentos suscitados pela leitura do livro “Sobre a morte e o 

morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, 

religiosos e aos seus próprios parentes”, da psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, 

que escreveu sobre as experiências de pacientes terminais de um hospital de 

Chicago. 

A morte é um acontecimento inexorável, uma condição inerente à vida, 

denominador comum de todo ser vivo. Entretanto, entre todos os animais, somente o 

homem têm consciência de sua finitude. Os outros animais conhecem a morte na 

morte, quando esta se apresenta no presente. Já o homem sofre para além do 

presente porque sabe por antecipação que a sua existência é finita. Talvez por isso, 

para suportar o medo da morte, existam mitos e lendas nas quais os heróis 

conseguem derrotar seus inimigos e vencer ferozes batalhas, derrotando desta 

forma também a morte. Vencê-la é desejo retratado em livros, filmes, obras de arte, 

entre outros, como um alvo a ser atingido.  

Atualmente a morte, fenômeno natural, universal e inevitável, assume uma 

conotação negativa, a ponto de ser considerada um assunto mórbido, evitando-se 

qualquer tipo de pensamento ou expressão de sentimentos que estejam 

relacionados a morte e o morrer. Na sociedade contemporânea muitas vezes busca-

se, à todo custo, negar a morte ou retardá-la. Contudo, se a morte é um fenômeno 

natural e um destino inevitável, qual a razão para a existência de negação de algo 

tão óbvio à vida? Preparar as pessoas para um fato tão presente em nossa 

existência pode ser considerado um desafio para os profissionais de saúde. 

O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo será abordado 

o contexto sócio-histórico e cultural da morte apontando os ritos fúnebres que 

diferentes sociedades realizavam para lidar com a questão da finitude, tão óbvia 
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para o homem e ao mesmo tempo misteriosa. Durante séculos, a Filosofia e as 

religiões tomaram para si a tarefa de compreender e explicar os mistérios da vida 

humana, dentre eles o fenômeno da morte, que sofreu diversas transformações ao 

longo da história, passando de uma morte mais aceita na época da Idade Média, até 

a conotação de fracasso na sociedade atual. 

No segundo capítulo, discutiremos um processo de extrema importância na 

elaboração das perdas: o luto. Na sociedade de consumo do século XXI, manifestar 

a dor e a tristeza, sentimentos naturais após uma perda, pode ser visto como 

fraqueza. Por isso, o processo de luto é cada vez mais acelerado. Um luto mal 

elaborado pode desencadear um luto patológico, provocando doenças como 

ansiedade e depressão. 

No terceiro capítulo, refletiremos sobre o papel do psicólogo frente a morte e 

ao morrer. A morte, como um fenômeno natural do ciclo vital, se faz presente em 

todas as fases do desenvolvimento humano, desde a infância até a velhice. Na 

sociedade contemporânea, no entanto, vivemos uma espécie de negação da morte, 

pois esta baniu a morte de seu cotidiano. Compreender que a morte não deve ser 

negligenciada, possibilita uma abertura existencial para ressignificação da própria 

existência, porque a vida tem sentido por estar a todo instante relativizada com a 

morte. 
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“A morte pertence à vida, como pertence o 

nascimento. O caminhar tanto está em levantar o 

pé, como em pousá-lo no chão.”  

(Rabindranath Tagore, Pássaros Errantes) 
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CAPÍTULO 1 - O HOMEM DIANTE DA MORTE: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Para compreendermos a relação do homem com a morte é importante 

procedermos a uma síntese histórica porque a percepção desta sofreu 

transformações ao longo do tempo influenciando na atitude atual da sociedade de 

negação diante de um fenômeno tão natural quanto a morte. A questão da morte é 

um tema que envolve rituais e tradições determinados pelas sociedades em diversas 

culturas e que tanto a filosofia quanto a religião buscaram compreender e explicar. 

Além disso, é na literatura – assim como nas artes em geral – que a morte encontra 

seu espaço para ser abordada e discutida. 

 

1.1 Ritos Fúnebres 

 

A morte é inevitável, um denominador comum para todo o ser vivo, uma 

condição inerente à vida. Entretanto, entre todos os animais, somente o homem tem 

consciência da sua própria finitude. Como afirma Rodrigues (2006, p.19) “a 

consciência da morte é uma marca da humanidade”. O animal sente o perigo 

quando percebe o seu predador mas conhece a morte no momento em que esta se 

apresenta, enquanto o homem sofre para além do presente, pois sabe por 

antecipação que a sua existência está destinada a um fim. 

Os sentidos da morte, seus significados e a relação do homem diante dela 

sofreram influências históricas e culturais. É importante procedermos a uma síntese 

histórica para compreendermos o sentido que a morte assume nos dias de hoje pois 

a atitude do homem para com a finitude é fruto das representações que esta 

assumiu em diversos períodos da história. As formas simbólicas da morte, 

registradas em rituais e monumentos fúnebres, possibilitaram que se diferenciasse 

as principais simbolizações históricas da morte, inscrevendo-a em um sistema de 

valores culturais de diversas sociedades. A forma como uma sociedade se posiciona 

perante a morte desempenha um papel decisivo na sua relação com ela (JÚNIOR, 

2005, p.14). 

Desde as sociedades mais primitivas, quando o homem de Neanderthal 

sepultava os seus mortos, até a sociedade contemporânea, a morte é um tema que 
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evoca uma certa fascinação mas que também provoca no homem medo. De acordo 

com Kübler-Ross (2008) “quando retrocedemos no tempo e estudamos culturas e 

povos antigos, temos a impressão de que o homem sempre abominou a morte e, 

provavelmente, sempre a repelirá” (KÜBLER-ROSS, 2008, p.6).  

O temor da morte é inerente ao homem e bastante compreensível pois para o 

nosso inconsciente, “a morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos” 

(KÜBLER-ROSS, 2008, p.6), ou seja, podemos conceber a morte do outro mas 

imaginar um fim real para a nossa vida nos causa angústia. Isso demonstra um 

instinto de preservação que é crucial para a sobrevivência humana porque se a 

presença do temor da morte fosse constante, este medo nos paralisaria e não 

seríamos capazes de agir normalmente. Segundo Kovács (1992) “o medo da morte 

é universal e atinge todos os seres humanos, independente da idade, sexo, nível 

socioeconômico e credo religioso.” (KOVÁCS,1992, p.15).  Entretanto, a aceitação 

que temos da morte está associado aos rituais estabelecidos pela sociedade. 

Portanto, os rituais que norteiam o fenômeno da morte, que foram normatizados ao 

longo do tempo e que derivam de representações simbólicas culturais afetam a 

forma como lidamos com ela (PRESTRELO, 2001, p.4). 

Os rituais fúnebres são muitos e variados pois cada sociedade, desde as mais 

primitivas até as atuais, influenciada por sua cultura e de acordo com a sua 

representação social da morte, desenvolveu ritos com características, significados e 

funções específicas. Apesar da diversidade desses ritos, algumas características 

estão presentes em várias culturas. 

Um dos primeiros ritos fúnebres que se faz presente em muitas culturas é o 

do sepultamento. Desde o homem das cavernas, sepulturas eram cavadas e nelas 

os mortos adultos eram depositados, “sentados, tornozelos e punhos atados, como 

fetos prometidos a uma segunda vida” (RODRIGUES, 2006, p.19). Outro ritual 

também presente é o funeral, marcando desta forma a separação dos vivos dos 

mortos e proporcionando uma elaboração dos sentimentos daqueles que ficaram 

(GUANDALINI, 2010, p.6).  

Segundo Rodrigues (2006): 

Os ritos da morte comunicam, assimilam e expulsam o impacto que provoca 
o fantasma do aniquilamento. Os funerais são ao mesmo tempo, em todas 
as sociedades, uma crise, um drama e sua solução: em geral, uma 
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transição do desespero e da angústia ao consolo e à esperança. 
(RODRIGUES, 2006, p. 20-21) 

Os rituais funerários destinados aos mortos denunciam também um medo de 

que estes possam retornar de seus túmulos para importunar e assombrar os vivos. 

Rituais como virar ou cobrir o espelho, fazer orações, acender velas, colocar sal 

constituíram-se para proteger os vivos dos mortos e vice-versa. (KOVÁCS, 1992, 

p.30). Os povos da antiga Mesopotâmia, por exemplo, tinham por costume enterrar 

seus mortos com muito zelo, junto de seus pertences, vestimentas e até de suas 

comidas prediletas para que nada lhes faltassem durante a travessia (JÚNIOR, 

2005, p.15). 

Sobre isso Rodrigues (2006) afirma: 

No fundo, os ritos são solidários com os sistemas míticos e com eles 
supõem uma crença comum: a morte não é jamais o aniquilamento total do 
homem, ela é uma passagem para outra vida. De um modo qualquer, o 
morto ainda vive, tanto que se pode comunicar com ele e receber suas 
mensagens. (RODRIGUES, 2006, p.42). 

Esta concepção de que enterrar os mortos com os seus objetos pessoais 

auxiliaria na sua passagem pressupõe a existência de um corpo dotado de uma 

alma, um espírito, que possui necessidades assim como os vivos, ou seja, que 

mesmo após a morte, sobrevive.  

De acordo com Morin (1997, p.13) “[...] 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”. Os 

egípcios, por exemplo, acreditavam que após a morte, o morto faria uma última e 

grande viagem para o outro mundo que o levaria ou para Amenti, o paraíso, ou para 

a Duat, o inferno. E para ajudá-lo nessa travessia era utilizado o Livro dos Mortos 

que “contém versículos, rezas, encantações, fórmulas mágicas e um rol de 

oferendas a serem levadas” (KOVÁCS, 1992, p.130). Outro ritual era mumificar o 

corpo do morto para extrair dele princípios espirituais que seguiriam durante essa 

viagem. 

Podemos perceber que a representação da morte como uma passagem ou 

travessia constitui uma maneira de superar e derrotar a morte, conferindo sentido a 

crença na imortalidade que sempre acompanhou o homem. Segundo Kovács (1992, 

p.28) “o homem é determinado pela consciência objetiva de sua mortalidade e por 
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uma subjetividade que busca a imortalidade”. Esse desejo de ser imortal perpassa 

muitas culturas e civilizações e é de certo modo uma forma de “vencer” a morte. A 

mumificação dos corpos no Antigo Egito, os diversos mitos que tornam heróis em 

seres imortais, a concepção de diversas religiões monoteístas que creem em vida 

após a morte como, por exemplo, o Cristianismo, para o qual a morte é uma 

passagem para uma vida eterna e feliz no paraíso ou para uma vida de sofrimento e 

punição no inferno, além da ideia de reencarnação, são pensamentos que reforçam 

a crença na vida eterna, ou seja, a morte não é a aniquilação da vida mas sim o 

início de outra. 

Desta forma acreditar em uma vida após a morte parece diminuir o temor que 

a consciência da nossa finitude provoca. 

 

1.2   Pensando a Morte: a Filosofia, a Literatura e a Religião  

 

A filosofia e as religiões sempre se ocuparam em explicar a origem e o 

destino do homem e consequentemente, a finitude de sua existência. Por meio delas 

o ser humano tentou compreender e lidar com a questão da morte. Arthur 

Schopenhauer, ilustre filósofo alemão, afirmava ser a morte a musa inspiradora da 

filosofia. Se não fosse pela certeza de estar destinado a morrer, talvez o homem não 

buscasse um sentido para a vida e por isso, não teria filosofado (JÚNIOR,2005, 

p.13). Segundo Cícero “filosofar não é outra coisa senão preparar-se para a morte” 

(MONTAIGNE, 1972, p.48; YALON, 2008, p.38). Dessa forma, a possibilidade de se 

pensar a morte estimula o homem a conduzir a sua vida da melhor forma possível, 

pois o amanhã não está assegurado a nenhum de nós. 

Diversos filósofos, de Platão a Heidegger, refletiram sobre as relações entre 

morte e existência, todavia analisaremos brevemente a concepção desses dois 

filósofos. Para Platão, a morte se define como a separação da alma e do corpo, ou 

seja, a morte representa a extinção do corpo porém, de acordo com a concepção 

platônica, a alma continuaria a viver (GUANDALINI, 2010, p.10). Para ele, a morte é 

um “desligamento” da alma encarcerada pelo corpo porque a realidade que esta 

conhece através do corpo é engano. A realidade só é apreendida quando a alma é 

libertada dos sentidos enganadores do corpo pois o verdadeiro conhecimento não é 
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atingível por meio dos sentidos mas sim através da razão (SANTOS,1999, p.12-13). 

A questão da imortalidade da alma é essencial na teoria platônica sobre a morte. 

Para Heidegger, o homem é um ser-para-morte, “morrer é um dado 

estruturante da nossa existência, pois assim que me vejo como ser finito, torno-me 

responsável pela minha existência” (FREITAS, 2010, p.59). A morte é inevitável. Por 

mais que se tente negar ou fugir deste fato, como o homem contemporâneo tenta 

inutilmente fazer, ela faz parte do ciclo da vida. Pensar na finitude de nossas vidas 

nos causa angústia porém é a consciência de que somos finitos que nos possibilita 

dar sentido à nossa existência. Heidegger (HEIDEGGER, 2005, p.251) afirmou que 

“a angústia singulariza a presença em seu próprio ser-no-mundo que, na 

compreensão, se projeta essencialmente para possibilidades”. É na morte que o 

homem tem o seu momento mais autêntico, é nela que ele se revela.  

Na literatura, assim como no teatro, em obras de arte e outras formas de 

manifestações artísticas, a morte sempre obteve espaço para ser abordada e 

discutida, encontrando-se várias obras em que o confronto com a morte engrandece 

a vida. Uma dessas obras é o clássico “A morte de Ivan Ilitch”, do escritor russo Liev 

Tolstói, em que o protagonista Ivan Ilitch, um juiz respeitado, levava uma vida típica 

da burguesia, simples, comum e de aparências tanto no âmbito do trabalho, quanto 

no familiar e nas demais relações sociais. 

A história se inicia já com a notícia da morte de Ivan Ilitch publicada em um 

jornal. Seus amigos mais próximos lamentam o fato e, enquanto cogitam nas 

possíveis transferências que irão ocorrer agora que o cargo está vago, também 

compartilham do típico alívio de terem escapado, de ter sido Ilitch, não eles, a 

morrer. 

Mas imediatamente, ele mesmo não sabia como, acudiu em seu auxílio a 
ideia costumeira de que aquilo sucedera a Ivan Ilitch e não a ele, e que não 
devia e nem podia acontecer-lhe; que, pensando aquilo, ele se entregava a 
um estado sombrio de ânimo, o que não devia fazer [...] E, tendo feita esta 
reflexão, Piotr Ivanovitch acalmou-se e pôs-se a interrogar com interesse a 
viúva sobre pormenores do passamento de Ivan Ilitch, como se a morte 
fosse uma aventura inerente a Ivan Ilitch apenas, e de modo nenhum a ele 
também. (TOLSTÓI, 2006, p.15)  

Esta atitude só confirma a crença inconsciente em nossa imortalidade. 

Negamos a realidade da morte, podemos aceitar a morte dos outros, daqueles que 

morrem nas guerras, em acidentes de trânsito, em decorrência da violência, contudo 
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“no mais recôndito de nosso inconsciente nos alegramos com um “ainda bem que 

não fui eu”. (KÜBLER-ROSS, 2008, p.18) 

Posteriormente, a história apresenta a trajetória de Ivan Ilitch, desde quando 

se torna juiz de direito até o momento de seu adoecimento e, finalmente, de quando 

percebe que irá morrer. Durante a sua enfermidade, Ilitch se sente frustrado com a 

reação dos médicos, familiares e amigos. Os médicos não souberam diagnosticar o 

que ele tinha, “existia somente uma avaliação de possibilidades entre o rim móvel, o 

catarro crônico e uma afecção no ceco” (TOLSTÓI, 2006, p.37) ou talvez não 

queriam contar, lhe ocultando a gravidade de sua situação, assim como os seus 

familiares e amigos. À medida que seu fim vai se aproximando, ele reflete sobre a 

vida que levou e compreende que foi uma vida de futilidade e de aparência. Ivan 

Ilitch compara então a sua existência à experiência que teve em vagões de trem 

quando pensava que estava indo pra frente, mas na verdade deslizava para trás. Em 

resumo, ele se torna consciente da existência. (YALON, 2008, p.40) 

A “Morte de Ivan Ilitch” retrata a angústia de um homem diante da 

proximidade da morte e a superficialidade da sua existência. Contudo, a obra de 

Tolstói não é apenas a reflexão da história de um único homem confrontado com a 

iminência da morte, mas reflete o temor do ser humano diante de um fato 

incontornável e a busca pelo sentido da vida. Diante da morte, Ilitch confronta as 

escolhas que fez durante a vida, em seu trabalho, no casamento, a vida de 

aparências que viveu. 

Outras histórias clássicas entretanto corroboram a crença na imortalidade que 

o homem, por mais que saiba de seu destino finito, gostaria de acreditar. Dois 

contos infantis exemplificam bem este desejo. Nos contos da Branca de Neve e da 

Bela Adormecida, elas ficam um certo tempo em uma espécie de sono da morte. 

Apesar do período que se passa, quando elas acordam ainda permanecem jovens e 

belas. Assim como nesses contos, na vida não desejamos apenas a vida eterna mas 

uma juventude eterna, com toda a sua beleza (SILVA, 2013, p.16). 

Derrotar a morte sempre foi o anseio do homem. Simone de Beauvoir, em sua 

obra “Todos os homens são mortais”, nos apresenta como a imortalidade no entanto 

pode ser na verdade, um infortúnio. O Conde Fosca, personagem dessa obra, ao ver 

o seu reino sendo ameaçado, bebe a poção da imortalidade e concretiza dessa 
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forma o grande desejo do homem, o de ser imortal. Entretanto, isto se torna uma 

verdadeira maldição pois, impossibilitado de morrer, Fosca vivencia todas as perdas. 

Um homem mortal teria podido recusar-se a continuar o seu caminho, 
poderia ter eternizado a revolta, poderia matar-se. Mas eu era escravo da 
vida que me puxava para a frente, para indiferença...e os dias teriam 
somente uma cor, a cor da indiferença. (BEAUVOIR apud BROMBERG et 
al, 1996, p.11) 

Clássicos como “A morte de Ivan Ilitch” e “Todos os homens são mortais” nos 

ensinam que a vida tem sentido porque em seu horizonte existe o limite da morte. É 

a consciência da nossa mortalidade que permite uma reflexão sobre a nossa própria 

vida, que devemos aproveitar cada momento da nossa existência. Como afirma 

Montaigne: “meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade; [...] nenhum mal 

atingirá quem na existência compreendeu que a privação da vida não é um mal.” 

(MONTAIGNE, 1972, p.51) 

A religião, por sua vez, cumpre um grande papel na explicação dos mistérios 

da vida e da morte, por meio da fé e da crença (KOVÁCS, 1992, p.13). Segundo 

Ernest Becker (1976, p.30) “todas as religiões históricas dedicaram-se ao problema 

de como suportar o término da vida”. Para diversas religiões, como o Cristianismo, o 

Judaísmo e o Islamismo, a morte não representa o fim, ela assume uma 

característica de transitoriedade, é apenas uma passagem para o início de outra 

vida. Sobre esse assunto, a crença de que há vida após a morte, que nos 

reencontraremos com as pessoas que amamos, se torna uma forma de apaziguar o 

sofrimento diante de uma perda. A concretização da morte de alguém próximo ou da 

própria pessoa quando esta é confrontada com a realidade iminente da sua finitude, 

provoca no indivíduo angústia e nesse momento a fé se torna uma forma de auxílio, 

que serve de apoio e conforto (FONSECA; VASCONCELOS, 2005, p.63). Além 

disso, a religião também desempenha um papel importante: o de socializar e dirigir 

os ritos fúnebres, aplacando desta forma o terror diante da morte (KOVÁCS, 1992, 

p.29). 

Contudo, esta concepção de uma existência póstuma, em um lugar onde não 

haverá mais dor, injustiça, desigualdade, como o pregam várias religiões, muitas 

vezes é mais valorizada do que a própria vida, transformando esta apenas numa 

preparação para o que virá após a morte. 
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A visão da morte nas religiões orientais contrapõem o pensamento de 

negação da sociedade ocidental. Para eles, a morte é um processo que favorece 

uma evolução do homem e requer consciência e atenção. O livro tibetano dos 

mortos, o Bardo Thodol, por exemplo, propõe ensinamentos que possibilitam um 

crescimento ainda em vida (KOVÁCS, 2003, p.75). De acordo com essa autora, O 

livro tibetano dos mortos ensina que o moribundo deverá enfrentar a morte não 

somente de maneira lúcida, calma e heroica, mas intelectualmente treinado e 

dirigido, transcendendo mentalmente, se necessário, os sofrimentos e as 

enfermidades que afligem o corpo, como se tivesse praticado eficientemente a arte 

de viver (KOVÁCS, 1992, p.44). 

Ainda segundo Kovács (1992): 

O Livro tibetano dos mortos, ou Bardo Thodol, consiste numa série de 
instruções para os mortos e moribundos, a fim de ajudá-los a ultrapassar o 
Bardo – período intermediário, de quarenta e nove dias após a morte, que 
culmina com a liberação e transformação em luz, ou com a reencarnação. 
(KOVÁCS, 1992, p.132-133) 

O Bardo Thodol costuma ser lido na cabeceira do moribundo, tanto na hora 

da morte quanto nos dias subsequentes e busca ajudá-lo através dos vários estados 

de transição do Bardo, cada um com a sua especificidade. O livro divide-se em três 

partes: o Chikhai Bardo, o Chiinyid Bardo e o Sidpa Bardo. O primeiro descreve a 

situação psíquica no momento da morte. Isto é importante porque “os budistas e 

hindus acreditam que o derradeiro pensamento antes da morte, determinará o que 

será desenvolvido na próxima existência” (KOVÁCS, 2003, p.75). O Chiinyid Bardo 

trata do estado onírico e das ilusões cármicas que se dão após a morte enquanto o 

Sidpa Bardo apresenta o estabelecimento do instinto de nascimento (KOVÁCS, 

1992, p.133) 

Compreender o Livro tibetano dos mortos requer um grande esforço, por 

possuir concepções diferentes do que a nossa cultura adota. Porém, esse esforço é 

recompensado pois nos permite entrar em contato com outras visões de ser humano 

e outras representações da morte, ampliando desta forma o nosso conhecimento e 

possibilitando até uma transformação do sentido que damos à vida. 
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1.3   Transformações da atitude do homem diante da morte 

 

Durante a Idade Média, com a disseminação de diversas epidemias, 

principalmente a peste negra que matou milhares de pessoas, a fome, as constantes 

guerras, a institucionalização da tortura e da morte que eram perpetradas pela Igreja 

durante o período da Inquisição e que ocorriam em praças públicas, a morte se fazia 

muito presente no cotidiano das pessoas, e talvez por isso era mais aceita por todos. 

Essa familiaridade e aceitação da morte é denominada por Phillipe Ariès como 

“morte domada”, marcada por sinais naturais ou por uma convicção íntima que 

precediam a morte (ARIÈS, 2000, p.25). 

“A morte domada é a morte típica da época medieval” (KOVÁCS,1992, p. 31) 

e durante esse período, o moribundo esperava a morte em seu leito, compartilhava 

com seus familiares os seus desejos, todos podiam se aproximar e se reunir em 

volta dele para ouvir as suas histórias, inclusive crianças, e as manifestações dos 

sentimentos que permeiam a morte como tristeza e dor eram mais aceitas. Durante 

essa época “o maior temor era morrer repentinamente, anonimamente sem as 

homenagens cabidas” (KOVÁCS, 1992, p.32). Essa familiaridade com a morte e sua 

aceitação permaneceu durante séculos porque “quando uma pessoa morria, ou 

estava a vias de, a cidade toda vivia esse momento, compartilhava a dor da família e 

todo o ritual” (BONJARDIM et al.,2010, p. 6).  

Apesar dessa familiaridade, os antigos também temiam os mortos e os 

mantinham em um local separado para impedir que eles voltassem para incomodar 

os vivos. Durante essa época, o local das sepulturas eram as igrejas e ficavam perto 

dos santos, como uma forma de proteção. Contudo, esses locais eram destinados 

aos cristãos que tinham prestígio, possuíam bens, enquanto que aos mais pobres 

cabiam túmulos menores e os indigentes eram destinados às valas coletivas 

(KOVÁCS, 1992, p.32-33). 

Durante a segunda metade da Idade Média, Ariès aponta para um segundo 

modelo referente a forma como o homem lida com a morte: “a morte de si mesmo”. 

Nesse modelo, cada indivíduo deveria buscar a sua própria salvação, ocorre o medo 

do julgamento da alma, um temor do que aconteceria após a morte, buscando-se 

garantias através de orações, donativos para a Igreja, para evitar o castigo eterno e 

conseguir ir para o céu (KOVÁCS, 1992, p.33). 
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Lentamente, a atitude do homem perante a morte começou a mudar, o corpo 

do morto passou a ser escondido dos olhos dos outros, o ritual de embalsamento 

continua sendo usado para conservar viva a imagem do morto e a morte começa a 

ser vista como um fracasso diante da vida (KOVÁCS, 1992, p.33). 

No início da Idade Moderna, com o declínio do poder da Igreja e o surgimento 

do racionalismo, a morte começa a ser excluída socialmente, confirmando desse 

modo a impotência do homem diante da morte (RABELO,2006). Assim, “estar morto 

é uma anomalia inconcebível. [...] A morte é uma delinquência, um desvio incurável. 

Nada de lugar, nem de espaço/tempo destinados aos mortos, seu lugar é 

inencontrável.” (BAUDRILLARD, 1996, p.173). Cada vez mais a morte passa a ser 

temida e começa a ser banida, ocultada do cotidiano, substituindo a antiga 

familiaridade presente na Idade Média por medo, mudando significativamente a 

percepção e convívio com a morte. 

A partir do século XIX, a morte passa a ter um ideal romântico, representando 

o que Ariès denominou “a morte do outro”. Nesse período, apesar do temor da perda 

do amado, da ideia da morte como uma ruptura insuportável, a morte passa a ser 

exaltada, dramatizada e desejada também, pois possibilitaria o reencontro com o ser 

amado. 

Segundo Kovács (1992):  

A morte nesse período traz a possibilidade de evasão, liberação, fuga para 
o além, mas, também, a ruptura insuportável e a separação. Representa a 
possibilidade de reencontro no além de todos os que se amavam. 
Prevalecia então uma crença forte na vida futura. (KOVÁCS, 1992, p.37) 

As representações artísticas e literárias dessa época, marcado pelo 

Romantismo, expressam bem como a morte passa a estar envolta de uma dor 

apaixonada, como essa está associada ao amor. A idealização da morte é 

extremamente valorizada nas obras do período romântico, representada como a 

solução para o fim de uma vida monótona, amores impossíveis e um 

desajustamento do indivíduo com a sociedade.  

Ainda nesse período dois acontecimentos muito importantes ocorreram: A 

Revolução Industrial e o surgimento da Medicina higienista (MARTINS, 2014, p.9). À 

medida que as sociedades vão se industrializando, a visão que o homem tem da 

morte muda significativamente, ela se afasta cada vez mais do cotidiano e o medo 
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se instala. É a partir do século XX que a atitude diante da morte sofre uma alteração 

brutal. 

No século XX, a morte passa a ser algo vergonhoso, “como fora o sexo na era 

vitoriana” (KOVÁCS,1992, p.38), se torna uma derrota, um fracasso, afirmando-se 

como um tabu e ocupando um lugar de exclusão em nossa sociedade. Trata-se do 

que Ariès chamou de “morte invertida”. A sociedade atual baniu a morte de seu 

cotidiano, prevalecendo uma atitude de negação da mesma e de todos os 

sentimentos associadas a ela. 

Sobre isso Kovács afirma: 

É a morte que se esconde e que é vergonhosa, o grande fracasso da 
humanidade. Há uma supressão da manifestação do luto, a sociedade 
condena a expressão e a vivência da dor, atribuindo-lhes uma qualidade de 
fraqueza. Há uma exigência de domínio e controle. A sociedade capitalista, 
centrada na produção, não suporta ver os sinais da morte. Os rituais do 
nosso tempo chamam pelo ocultamento e disfarce da morte como se esta 
não existisse. (KOVÁCS, 1992, p.151) 

 

Na sociedade ocidental contemporânea, cada vez mais individualista e 

consumista, que prega a felicidade acima de tudo, a busca por um corpo perfeito, 

uma vida perfeita, nem mesmo a morte e os seus sinais podem interromper o nosso 

cotidiano. Evita-se as manifestações características como a dor, a tristeza, as 

lamentações, comportando-se como se nada tivesse ocorrido, exigindo assim um 

autocontrole das emoções do indivíduo que deve se mostrar forte e capaz de 

superar a perda rapidamente. O luto deve ser discreto, as formalidades fúnebres são 

aceleradas, “as crianças devem ser afastadas do seu cenário como se esta não 

ocorresse” (KOVÁCS, 1992, p.151). Ou seja, a morte que antes se encontrava no 

âmbito familiar, onde inclusive as crianças podiam estar por perto, agora se torna 

traumática, vergonhosa, interdita, confirmando uma visão negativa sobre a morte. É 

comum vermos os adultos utilizarem expressões como “virou uma estrela no céu”, 

“foi fazer uma viagem” ou “papai do céu levou” e tantas outras histórias para 

justificar às crianças a perda de um ente querido, não permitindo que elas 

acompanhem rituais fúnebres ou visitem familiares que se encontram à beira da 

morte em hospitais para protegê-las. Dependendo da sua idade, a criança poderá 

perceber que há algo de errado e mais cedo ou mais tarde notará a ausência do 

ente querido, podendo perder a “confiança” nos adultos (KÜBLER-ROSS, 2008, 

p.10-11). 
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Ainda de acordo com Kübler-Ross (2008, p.10) é importante permitir que as 

crianças “participem da conversa, das discussões e dos temores” nas situações de 

morte e luto para que elas não se sintam sozinhas nesse momento de dor. Esta 

atitude pode auxiliá-las a encarar a morte como parte da vida, entretanto isso 

confronta com uma sociedade em que a morte é um tabu. 

Com o avanço da medicina, o local da morte contemporânea não é mais o 

próprio lar, como o era na Idade Média, mas sim o hospital, onde se procuram os 

cuidados que não se podem encontrar em casa (ARIÈS, 2000, p.85). O hospital é o 

lugar onde se luta pela vida e contra a morte. 

Segundo Kovács: 

O hospital é conveniente pois esconde a repugnância e os aspectos 
sórdidos ligados à doença. A família também fica afastada para não 
incomodar o silêncio dos hospitais. Dessa forma, não atrapalha o trabalho 
dos médicos e não torna visível a presença da morte, através de 
lamentações, choros ou questionamentos. (KOVÁCS, 1992, p.38). 

 Contudo, o ambiente hospitalar, também se torna um lugar onde a morte se 

faz mais presente mas ela é cada vez mais um evento privado e solitário. Para 

Kübler-Ross “[...] hoje em dia, morrer é triste demais sob vários aspectos [...] morrer 

se torna um ato solitário e impessoal porque o paciente não raro é removido de seu 

ambiente familiar e levado às pressas para uma sala de emergência” (KÜBLER-

ROSS, 2008, p.11-12). Ou seja, o moribundo já não morre mais em sua casa, onde 

podia expressar seus últimos desejos, compartilhar histórias e estar cercado por 

seus familiares e amigos. Agora ele morre isolado, sem direito de falar o que pensa 

e o que deseja. 

Sobre isso Kübler- Ross afirma: 

Quando um paciente está gravemente enfermo, em geral é tratado como 
alguém sem direito a opinar. Quase sempre é outra pessoa quem decide 
sobre se, quando e onde um paciente deverá ser hospitalizado. Custaria tão 
pouco lembrar-se de que o doente também tem sentimentos, desejos, 
opiniões e, acima de tudo, o direito de ser ouvido... (KÜBLER-ROSS, 2008, 
p.12).  

 

Diferentemente do período da Idade Média, em que o morto organizava a sua 

própria cerimônia, que era pública e organizada, conhecia o seu protocolo (ARIÈS, 

2000, p.32) e dessa forma expressava os seus desejos diante de familiares e 
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amigos, atualmente, funções como organizar o funeral e escolher o local do 

sepultamento são, em sua grande maioria, realizadas por familiares.  

Segundo Kübler- Ross (2008, p.11) “quanto mais avançamos na ciência, mais 

parece que tememos e negamos a realidade da morte” e esta passa a ser vista 

como algo que não deveria acontecer, os médicos recorrem a eufemismos para 

notificar ao paciente a gravidade de sua condição e a família muitas vezes prefere 

esconder do paciente a realidade da iminência de sua morte, acreditando que ele 

não “toleraria” a verdade e que isto só culminaria em mais dor e o deixaria mais 

fragilizado. A dificuldade para contar ao paciente o quão grave é a sua doença, 

reflete a nossa própria dificuldade em lidar com a morte, com o inevitável.  

A proximidade da morte do outro nos remete a nossa própria mortalidade. 
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“A dor é suportável quando conseguimos 

acreditar que ela terá um fim e não quando 

fingimos que ela não existe.” 

 (Allá Bozarth-Campbell) 
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CAPÍTULO 2 - A MORTE NA CONTEMPORANEIDADE: O PROCESSO DE LUTO 

E SUAS SIGNIFICAÇÕES  

 

Todo ser humano tem consciência de que irá morrer. Embora conscientes de 

nossa mortalidade, negamos a morte, ou então, fugimos dessa realidade, buscando 

acreditar que a morte não é um fim. Essa recusa do homem em pensar a finitude é 

colocada em xeque quando este é confrontado com uma perda ou com o 

diagnóstico de uma doença grave. A morte de um ente querido ou as perdas 

vivenciadas durante o adoecimento provoca o luto. O luto é um processo 

fundamental para a elaboração de uma perda. Entretanto, atualmente, não há 

espaço para o período que este processo demanda pois na sociedade 

contemporânea não convém mais demonstrar o próprio sofrimento. 

 

2.1 O processo do Luto 
 

As experiências de perdas são universais e são muitas as situações em que 

estas ocorrem não sendo necessariamente relacionadas à morte. As perdas fazem 

parte da vida humana desde o nascimento, visto que para nascer, o bebê precisa 

abandonar o útero. Além disso existem tantas outras perdas que envolvem escolhas 

e renúncias como a transição da infância para a adolescência, a saída da casa dos 

pais, o fim de um relacionamento, o casamento, a aposentadoria, a velhice, entre 

outras. Toda perda significativa pressupõe um luto (MARTINS, 2014, p.13-14). 

O luto identifica-se como um processo, não um estado, caracteriza-se como 

um conjunto de reações frente às perdas e é absolutamente normal e fundamental 

em nossas vidas. Segundo Kovács (1992, p. 151), Bowlby refere-se à quatro fases 

do luto: 

 

a. Fase de choque – essa fase inicial tem a duração de algumas horas ou 

semanas e o indivíduo, inicialmente, pode parecer desligado. Contudo 

ocorrem expressões de emoções intensas como desespero e raiva. 

b. Fase de desejo e busca da figura perdida – a raiva pode estar presente 

nesta fase, quando o indivíduo percebe que realmente ocorreu uma perda. 

Simultaneamente existe a ilusão de que tudo pode não ter passado de um 

pesadelo. O enlutado pode se sentir responsável pela morte do outro ou 
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frustrado em decorrência de uma busca inútil. Ocorre então uma 

contrariedade: existe a realidade da perda mas também a esperança da 

possibilidade de um reencontro. 

c. Fase de desorganização e desespero – ocorre manifestações como a 

raiva, o choro, acusações, esperança e desapontamentos. A sensação de 

que nada mais tem valor é muitas vezes acompanhada de um desejo de 

morte. 

d. Fase de alguma organização – nesta fase ocorre a aceitação da perda 

definitiva e a constatação de que uma nova vida precisa ser iniciada. 

 

É importante destacar que as fases não necessariamente ocorrem nesta 

ordem e nem sempre todas se apresentam no processo do luto. Além disso, a 

intensidade do luto varia de indivíduo para indivíduo. 

Para o processo do luto ser elaborado é necessário tempo e este é variável, 

podendo levar alguns meses até anos. Segundo Raimbault (1979 apud Kovács, 

1992, p.49) para que o processo de luto ocorra é preciso que seja realizado um 

trabalho de desidentificação e desinvestimento de energia, permitindo que o objeto 

perdido seja introjetado por meio de lembranças, atos e palavras. 

Quando ocorrem perdas e não há a expressão de sentimentos como a 

tristeza, raiva, dor, há uma maior possibilidade de ocorrer um adoecimento. Esta 

repressão dos sentimentos e a negação da perda são fatores que podem complicar 

o processo do luto. Quando o luto é mal elaborado isto pode desencadear doenças 

como ansiedade e depressão, pois não ocorre a possibilidade dessa grande carga 

de sofrimento emocional ser elaborada.  

Sobre isso Kovács (1992, p.102) infere que “o luto mal elaborado leva a lutos 

patológicos ou quadros melancólicos” e que esses casos estão crescendo nos 

serviços de saúde. Uma das manifestações de um luto mal elaborado é a chamada 

“reações de aniversário” (KOVÁCS, 1992, p.103) onde o indivíduo, eliciado por uma 

data, passa por diferentes processos de manifestações de conflitos como: 

ansiedade, tristeza, surtos psicóticos e somatizações. 

Bowlby (1985 apud Kovács,1992, p. 154) aponta para alguns aspectos que 

podem afetar o processo do luto, evoluindo consequentemente para um quadro 

patológico. São cinco aspectos: identidade e papel da pessoa que foi perdida, a 

idade e o sexo do enlutado, as causas e circunstâncias em que ocorreram a perda, 
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as circunstâncias sociais e psicológicas que afetam o enlutado durante e após o 

período da perda e, a capacidade do indivíduo em processo de luto de responder a 

situações estressantes. 

Cada pessoa vivencia e supera as suas perdas de uma maneira e é preciso 

considerar os aspectos citados acima pois as características da personalidade do 

indivíduo, as causas e circunstâncias da perda são importantes porque podem 

facilitar ou dificultar esse processo. Segundo Kovács (1992): 

 

Mortes inesperadas são bastantes complicadas, pela sua característica de 
ruptura brusca, sem que pudesse haver nenhum preparo. A mutilação do 
corpo, costuma ser um fator agravante, acarretando frequentemente revolta 
e desespero. [...] Em casos de morte repentina, quando não há informações 
de como ocorreu, pode haver dificuldades no processo de luto consciente. 
(KOVÁCS, 1992, p. 155) 
 

Mortes abruptas como aquelas que ocorrem em acidentes, provocadas por 

um crime ou quando o corpo não é encontrado são difíceis de elaboração. Quando a 

morte ocorre de forma inesperada há uma potencialidade para desorganização, 

paralisação e impotência, afetando ações básicas do dia a dia. 

Uma outra situação que apresenta dificuldades para a elaboração do luto é o 

suicídio. Esta “é uma das mortes mais difíceis de elaborar, pela forte culpa que 

desperta” (KOVÁCS, 1992, p.156) porque nesse caso há uma sensação de 

abandono e o enlutado se sente impotente diante desta situação. Além disso, ele 

pode ser alvo da suspeita da sociedade de ser o responsável pela morte do outro 

(KOVÁCS, 1992, p.156) ou se sentir culpado por não perceber a tempo os sinais 

que antecedem o ato, existindo uma grande dificuldade de desligamento por parte 

do enlutado em decorrência da ruptura inesperada.  

Em casos de doenças graves, em que o adoecimento e os cuidados com o 

doente são prolongados, podem ocorrer o surgimento de sentimentos ambíguos 

como desejar que o doente morra para aliviar o sofrimento tanto dele quanto do 

cuidador e culpa por este sentimento. É o chamado “luto antecipatório” que se inicia 

com a pessoa ainda viva, quando a morte deste é iminente. Há um período de 

“preparação” por parte tanto do enfermo quanto do cuidador pois diversas perdas 

são vivenciadas ainda em vida, o que pode facilitar a elaboração do luto (KOVÁCS, 

1992, p.155). 
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A partir de suas experiências, em um hospital de Chicago, com pacientes 

terminais, Elisabeth Kübler-Ross (2008) descreve em seu livro “Sobre a Morte e o 

Morrer”, os cinco estágios para a elaboração do luto. Os estágios são: negação e 

isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

O estágio de negação e isolamento funciona como um mecanismo de defesa 

que não costuma perdurar por muito tempo, manifestada em frases do tipo “isso não 

pode estar acontecendo comigo”, “deve ser engano”, “não é possível”. A negação 

deve ser respeitada porque é uma forma saudável de lidar com a notícia da 

proximidade da morte e permite ao paciente tempo para digerir à notícia. Nesse 

período, o paciente pode consultar vários médicos por acreditar que pode ter 

ocorrido um erro em seu diagnóstico. 

No estágio da raiva, o paciente pode ser sentir injustiçado, projetando suas 

emoções no ambiente externo e apresentando sentimentos de raiva, revolta, inveja e 

ressentimento. Nesse estágio, o contato com a equipe médica, os familiares e o 

paciente pode ficar mais difícil em decorrência dessa raiva que é projetada, 

entretanto se faz necessário compreendê-la. Já no estágio da barganha o indivíduo 

recorre a algum tipo de acordo ou faz alguma promessa, geralmente com Deus, para 

que as coisas possam voltar a ser como eram antes ou para adiar o inevitável. 

O estágio da depressão ocorre quando o paciente já não consegue negar as 

condições em que se encontra porque a doença já está muito avançada e revoltar-

se ou recorrer a acordos já não adiantam mais, surgindo então um profundo 

sentimento de perda, tristeza, culpa e medo. É um momento em que acontece uma 

grande introspecção e tendência ao isolamento. Há dois tipos de depressão: a 

reativa e a preparatória. A primeira considera uma perda passada e a última, perdas 

iminentes. 

No estágio da aceitação o paciente não nega mais a sua realidade e aceita 

que a morte é inevitável, enfrentando assim a situação com consciência de suas 

limitações. Esse estágio pode ser muito difícil para os familiares porque muitas 

vezes o paciente pode preferir ficar em silêncio e eles podem desejar trazê-lo para a 

vida. 

Deve-se ressaltar que nem todos esses estágios são vivenciados pelas 

pessoas, o tempo de duração de cada estágio varia de acordo com cada paciente e 

não necessariamente ocorrem nesta ordem. 
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 2.2 Luto normal e luto patológico  

Tanto o luto normal quanto o luto patológico são formas de lidar com a perda 

de um objeto amado. O luto normal e saudável se caracteriza pela aceitação da 

perda do objeto, da modificação do mundo externo ocorrendo consequentemente a 

perda de interesse por este mundo exterior e da capacidade para substituir o objeto 

de amor. Quando os processos psicológicos presentes no luto normal são 

exacerbados e o tempo de duração deste é muito longo, ele se torna patológico 

(KOVÁCS, 1992, p.157-158). 

Em seu texto “Luto e Melancolia” (1917/1996), Freud apresenta uma 

diferenciação entre o processo normal e o patológico do luto. Para o autor, o luto é 

uma reação natural à perda de um objeto amado, o apego do enlutado ao morto aos 

poucos vai diminuindo e ele progressivamente passa a aceitar a realidade da perda 

definitiva. Para compreender a definição de luto é necessário entender que o ego 

investe determinada quantidade de energia (libido) em um determinado objeto e 

esse investimento libidinal varia de acordo com a intensidade do laço afetivo que 

existe entre o ego e o objeto. Quando ocorre a morte de um ente querido é preciso 

que o ego retire a libido investida no objeto amado. 

Nesse período “ocorre um profundo desânimo, cessação de interesse pelo 

mundo externo, perda da capacidade de amar e inibição de atividades externas” 

(KOVÁCS,1992, p.158). O enlutado ainda está ligado ao objeto perdido e a 

desvinculação envolve lembranças e, durante este processo que é lento, doloroso e 

deve ser respeitado, o indivíduo pode fantasiar que a perda não ocorreu de fato. Aos 

poucos, a libido investida no objeto perdido é retirada e é destinada à novas 

possibilidades de vínculo, outros relacionamentos, novas atividades, concluindo 

então o processo do luto. 

 No quadro patológico do luto, que Freud denominou de melancolia e que 

atualmente pode ser chamado de depressão, ela se manifesta com sintomas 

semelhantes, todavia exacerbados, do luto normal. A diferença existente entre eles é 

que na melancolia há um rebaixamento da autoestima, autorrecriminação por parte 

do indivíduo, insônia, ausência de cuidados com a higiene e expectativa de repulsa 

e punição. A melancolia também é uma reação a perda do objeto amado, sem que 

necessariamente tenha ocorrido uma morte. Contudo, o objeto de amor é sentido 
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como morto pelo sujeito e não fica claro nem para a própria pessoa o que foi 

perdido, pois ele sabe quem perdeu, mas não o que se perdeu nele. Na melancolia, 

a principal dificuldade está em substituir o objeto de amor, não adianta tentar 

comprovar, no plano da realidade, a ausência deste objeto porque no plano das 

fantasias, o objeto perdido se mantém presente. 

Neste quadro, ocorre a identificação do objeto perdido com o próprio ego, que 

é então internalizado, pois a libido que antes era destinado para o objeto amado, 

sem ser transferida para outro é deslocada para si e por isso quando o indivíduo 

expressa as autorrecriminações, os insultos que parecem estar ligados à pessoa 

amada, estão na verdade sendo deslocadas desta para o ego do sujeito (KOVÁCS, 

1992, p.159). 

O estudo de Freud sobre o luto e a melancolia geraram diversos outros sobre 

o mesmo tema. 

Parkes (1965 apud TINOCO, 1997, p.21), por exemplo, classificou três tipos 

de luto patológico: 

a. Luto crônico: ocorre um prolongamento indefinido do luto, com predomínio de 

tensão, inquietação e insônia, também pode ocorrer sintomas de 

identificação. 

b. Luto inibido: no luto inibido, os sintomas do luto normal estão ausentes. 

c. Luto adiado: as reações subsequentes à morte podem não aparecer, podendo 

ser provocadas posteriormente por eventos que não teriam força para tanto. 

No luto adiado o indivíduo pode apresentar comportamento normal ou 

sintomas de luto distorcido. 

O processo do luto não deve ser interrompido ou acelerado. Este é um 

processo longo, contudo fundamental para o restabelecimento psicológico daquele 

que perdeu um ente querido e por isso a elaboração do luto deve ser respeitada 

para que o indivíduo seja capaz de lidar com a perda e reorganizar a sua realidade. 

Caso o luto não seja elaborado, isso pode acarretar no adoecimento do enlutado. 
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2.3 A extinção do luto nos dias atuais 

 

A elaboração do luto está associado à forma como a sociedade pensa e se 

comporta diante da morte. Em uma sociedade onde a morte é vista como uma parte 

natural da própria vida, o luto tende a ser menos sofrido. Entretanto, uma sociedade 

que compreende a morte como um afastamento indesejável de um ente querido, o 

luto costuma ser doloroso e carregado de sentimentos intensos (MATOS-SILVA, 

2011, p.49). Apesar de ser um processo fundamental para a elaboração das perdas, 

na sociedade contemporânea vivemos uma supressão do luto, não há mais espaço 

para o período que este processo demanda. Os enlutados não se permitem mais ao 

tempo do luto nem a pensar e falar sobre a morte. 

De acordo com Ariès (2000) a sociedade ocidental afastou a morte do seu dia 

a dia, evita-se comentar sobre ela sob a justificativa de que conversar sobre a morte 

é algo mórbido. Os enlutados são ainda incentivados a não pensar no morto e sim 

em outros assuntos (MATOS-SILVA, 2011, p.67-68). Ou seja, para fugir do 

sofrimento causado pela perda, somos estimulados a seguir em frente. 

 Na sociedade atual, a morte passa a ser vista como uma ruptura inoportuna e 

a mesma exige um autocontrole de nossas emoções, que os enlutados se 

expressem da forma mais discreta possível, evita-se manifestar o sofrimento 

publicamente, “pois se constituem numa expressão de fraqueza” (PRESTRELO, 

2001, p.4), nada pode perturbar o ideal de felicidade que impera em nossas 

relações. Kübler-Ross também aponta a necessidade dos familiares de expressar os 

sentimentos vivenciados em decorrência de uma perda. De acordo com esta autora 

“quando perdemos alguém, sobretudo quando tivemos muito pouco tempo para nos 

preparar, ficamos com raiva, zangados, desesperados; deveriam deixar que 

extravasássemos estas sensações”. (KÜBLER-ROSS, 2008, p.182) 

Os rituais relacionados à morte estão sendo cada vez mais reduzidos ou se 

extinguindo. Os ritos tradicionais de antes como, por exemplo, vestir roupas pretas 

por um determinado período, já não ocorrem mais, as condolências à família ao final 

do enterro são suprimidas (ARIÈS, 2000, p.87). Os ritos atuais chamam pelo 

ocultamento da morte, como se esta não existisse (KOVÁCS,1992). Nossa 

sociedade está perdendo os rituais fúnebres que outrora permitiam uma melhor 

elaboração do luto. 
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Os velórios e funerais, tão fundamentais para essa elaboração, tem os seus 

processos acelerados, perderam os seus significados e atualmente “se constituem 

apenas em formas rápidas e eficientes de dar um fim ao corpo” (KOVÁCS, 1992, 

p.137). O luto também se torna reduzido e rapidamente aqueles que ficaram 

retomam as atividades do cotidiano de forma habitual. 

O homem sempre temeu a morte, entretanto a presença desses ritos 

auxiliavam as pessoas que perdiam um ente querido a elaborar a perda, o período 

do luto era obrigatório, com o uso de vestimentas pretas, o recolhimento de 

determinados eventos sociais e a aceitação do meio social para o sofrimento diante 

da morte permitiam que essa perda fosse superada. Atualmente, a concepção de 

que a morte é um fracasso, maldita e um evento inesperado, além da conotação 

negativa que os sentimentos associados a ela provocam no homem, transformando-

se em um incômodo, o período de luto se torna cada vez mais rápido, o que pode 

acarretar um adoecimento psíquico. 

Segundo Kovács (2008) alguns mudanças sociais dificultaram o processo de 

elaboração do luto. Fatores como “o rápido índice de industrialização, urbanização e 

o avanço da técnica médica” (KOVÁCS, 2008, p.460), baniram aos pouco a morte 

do nosso cotidiano, provocando uma desvalorização dos ritos mortuários e 

consequentemente qualquer tipo de manifestação de tristeza, dor e sofrimento 

causado pela perda. É comum diante de uma situação de perda, as pessoas mais 

próximas do enlutado falarem “não chore”, “não fique assim”, “seja forte”, não 

permitindo que a tristeza e a dor sejam vivenciadas, dificultando o processo do luto. 

O luto vivenciado nos dias de hoje é influenciado pela maneira como a 

sociedade ocidental concebe a ideia de morte, os sentimentos e comportamentos 

que estão associados à ela. A ideia de que ir a velórios ou a enterros pode ser uma 

experiência insuportável, que provoca uma dor intensa, podem afastar pessoas 

próximas ao morto dessas ocasiões sob a justificativa de que elas “não 

aguentariam”, como acontece em relação às crianças e pessoas idosas. Contudo, 

estar presente durante esses rituais é importante para que a morte seja percebida 

como real, o que auxilia na elaboração do luto. (MATOS-SILVA, 2011, p.70) 
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“O homem livre não pensa senão que a morte e 

sua sabedoria é uma meditação não sobre a 

morte, mas sobre a vida.” 

                                                           (Espinosa) 
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CAPÍTULO 3 - RESSIGNIFICANDO A MORTE: O PAPEL DO PSICÓLOGO 

FRENTE A MORTE E AO MORRER 

 

A morte é um fenômeno natural que faz parte do ciclo da vida e é vivenciada 

de formas distantes em algumas fases do desenvolvimento humano. É importante 

refletirmos sobre o tema da morte pois, quando falamos de morte também falamos 

de vida e cônscios de nossa finitude, há a possibilidade de ressignificação da nossa 

existência. Além disso, o psicólogo, como profissional da área de saúde, lida 

frequentemente com questões relacionadas a morte e o morrer. 

 

3.1 A morte em diferentes fases do desenvolvimento humano 

 

A morte é mais uma etapa do ciclo vital e se faz presente em todas as fases 

do desenvolvimento, desde a mais tenra idade. Engana-se quem crê que a morte é 

um problema apenas do final da vida e só quando estivermos velhos, devemos nos 

preocupar com ela.   

A questão da vida e da morte se faz presente na criança mas esta possui 

conceitos diferentes em relação à morte. Nos primeiros meses, o bebê começa a 

construir a sua representação de morte a partir da ausência da mãe, trazendo 

sentimentos de desamparo e solidão (TINOCO, 1997, p.8). 

Sobre isso Kovács (1992) afirma que: 

Estas primeiras ausências são vividas como mortes, a criança se percebe 
só e desamparada. Efetivamente não é capaz de sobreviver sem a mãe. 
São no entanto, breves momentos ou, às vezes, períodos mais longos, 
porém logo alguém aparece. Mas esta primeira impressão fica carimbada e 
marca uma das representações mais fortes de todos os tempos que é a 
morte como ausência, perda, separação, e a consequente vivência de 
aniquilação e desamparo. (KOVÁCS, 1992, p.3) 
 

 Até os três ou quatro anos, a criança não tem ideia do significado da morte, 

associando-a à “separação” e “destruição”. Por volta dos cinco anos, ela reconhece 

a terminalidade da morte contudo acredita que os mortos podem reviver. É em torno 

dos seis anos que a criança toma consciência do significado da morte 

(RODRIGUES, 2006, p.22).  

Quando o adulto evita abordar este tema acreditando estar protegendo a 

mesma, a reação desta pode ser a manifestação de sintomas como: perturbações 

fisiológicas, dificuldades de alimentação e sono, distúrbios nos relacionamentos 
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sociais (KOVÁCS, 1992, p.49). A perda de um ente querido causa muita dor a 

qualquer pessoa e não é diferente com a criança, que se sentirá confusa e 

desamparada. É comum os adultos não incluírem as crianças nas situações de 

morte, como se estas não fossem capazes de entender o que ocorreu. Entretanto 

toda criança já perdeu um animal de estimação, pisou em uma formiga, perdeu 

familiares como bisavós, avós, tios, primos, ou assistiu na televisão, seja durante 

uma notícia ou em alguma novela, a morte de alguém. Segundo Kovács (1992, p.3) 

é muito difícil para a criança definir vida e morte, ela percebe que a morte é não-

movimento e a teme, contudo a representação da morte para o imaginário infantil é a 

de que esta possa ser reversível, assim como nos desenhos animados. É 

necessário explicar para a criança o que de fato ocorreu, porque assim como o 

adulto, ela também sente a perda, e pode não expressar a sua dor e tristeza, ou 

seja, o processo de luto não será elaborado corretamente. 

Na fase da adolescência, deixa-se as ideias e pensamentos infantis de lado, 

já não existe mais o pensamento fantasioso de que a morte pode ser reversível. 

Contudo, a ideia da morte ainda pode estar muito distante do pensamento do 

adolescente pois essa fase é a dos desafios, de romper os limites, viver a vida ao 

extremo. De acordo com Jung (KOVÁCS, 1992, p.54) “a adolescência é um período 

em que o sujeito está com toda a libido voltada para a construção do mundo e, 

portanto, há pouco lugar para pensar na morte”. Embora possa vivenciar várias 

mortes concretas como a de amigos, familiares, o adolescente pode concluir que 

essas mortes são decorrentes de uma “inabilidade, imperícia e que ele próprio não 

irá morrer” (KOVÁCS,1992, p.6). Nos jovens existe um certo sentimento de 

onipotência, de que nada irá atingi-los. Sobre isso Kovács afirma que “o adolescente 

personifica em parte o herói, aquele que é imortal. Esta suposição da imortalidade, 

que está presente em todos os seres humanos, tem o seu auge na adolescência”. 

Na fase adulta, que de acordo com Kovács (1992, p. 6-7) é um período do 

desenvolvimento que aparentemente tem início a partir do fim da adolescência e 

termina a partir do início da velhice porém seus limites não são muito precisos. São 

características próprias dessa fase a responsabilidade e a colaboração com o 

desenvolvimento da comunidade porque é nesse período que o indivíduo começa a 

construir a sua vida, buscar estabilidade em um emprego e constituir família. Porém 

a morte ainda pode estar muito distante de seu pensamento. Na velhice, contudo, o 

pensamento sobre esta se torna mais recorrente, muitas vezes acredita-se que a 
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morte é um problema do final da vida. Como um dos momentos do ciclo vital, a 

morte é compreendida como o último estágio de desenvolvimento, estando de uma 

certa maneira associada à fase da velhice. Em nossa cultura, espera-se que os que 

venham a morrer sejam aqueles que já viveram suas vidas, que chegaram a terceira 

idade (FREITAS, 2010, p.60) Esta fase é a que carrega mais estigmas e conotações 

negativas pois é neste período que as perdas são mais sentidas, como por exemplo, 

a perda da saúde, da produtividade, perdas financeiras e da autonomia (KOVÁCS, 

1992, p.8). 

 
 
3.2  A negação da morte na Contemporaneidade 

 

 

Atualmente, muitos assuntos que antes eram considerados tabus, como, por 

exemplo, a sexualidade, começaram a ser discutidos mais abertamente em nossa 

sociedade. Ariès (2000, p.89) afirma que antigamente diziam-se às crianças que 

elas eram trazidas pela cegonha porém, hoje em dia, cada vez mais cedo elas são 

iniciadas na “fisiologia do amor”. Entretanto a morte é ainda vista como algo 

inesperado, injusto, um fracasso e não como um fenômeno natural que faz parte do 

desenvolvimento humano, “a morte é a única certeza absoluta no domínio da vida” 

(RODRIGUES, 2006, p.17). Como afirma o ditado popular: “Para morrer basta estar 

vivo.” Contudo, a sociedade atual excluiu a morte de seu cotidiano, afastando-a o 

máximo possível de seu pensamento, esta não deve ser percebida, a vida deve 

seguir como se a morte não existisse. Usa-se eufemismos para falar da morte, 

expressões como “descansou”, “se foi”, “partiu”. 

Sobre isto, Montaigne (1972) observa que desde os tempos dos romanos são 

utilizados perífrases para falar da morte: 

 

[...] As pessoas se apavoram simplesmente com lhe ouvir o nome: a morte! 
E persignam-se como se ouvissem falar no diabo. [...] Como esta palavra 
ressoava demasiado forte a seus ouvidos, e lhes parecia de mau augúrio, 
tinham os romanos se habituado a adoçá-la ou empregar perífrases. Em 
vez de dizer: morreu, diziam: parou de viver, viveu; bastava-lhes que se 
falasse em vida. Nós lhes tomamos de empréstimo esses eufemismos e 
dizemos: Mestre João se foi. (MONTAIGNE, 1972, p.49)  
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A morte se torna então inominável, silenciosa, oculta. Esse silêncio que se 

instaura em torno da morte demonstra o nosso despreparo para lidar com uma 

situação que revela o que há de mais frágil e particular em cada um de nós. Há uma 

tentativa de se proteger da dor e do sofrimento, expô-los pode ser visto como 

fracasso visto que vivemos em uma sociedade onde o prazer e o viver bem devem 

ser obtidos à qualquer custo (MARTINS, 2014, p.11-12).   

A atitude contemporânea diante da morte é de negação, onde não há lugar 

para expressão de sofrimento e dor, manifestações comuns após a morte de um 

ente querido mas que podem abalar a necessidade de felicidade, individual e 

coletiva, característica da sociedade de consumo atual. Quando essas 

manifestações ocorrem, elas devem acontecer de forma sutil, solitária e discreta, 

visto que instituiu-se que sejamos fortes e superemos as nossas perdas 

rapidamente (MARTINS, 2014, p.10). A sociedade baniu a morte de seu cotidiano 

para proteger a vida. A filosofia e o modo de vida atual pregam pelo esquecimento e 

negação da morte. O grande valor nos dias de hoje é o de dar a impressão de que 

“nada mudou” (KOVÁCS, 1992, p.38). O culto à beleza, a juventude e o saudável se 

tornam essenciais na contemporaneidade, ideais de uma sociedade que não se 

aceita como finita e por isso lançamos mão cada vez mais do consumo de 

cosméticos para ficarmos bem esteticamente, do uso de medicamentos e até o 

prolongamento da duração da vida – ou seria da morte? – em pacientes sem 

possibilidades de recuperação através de uma série de tratamentos invasivos 

(FREITAS, 2010, p.55). 

Para Becker (1976) a luta contra a morte está no cerne da vida humana. 

Embora consciente de sua finitude, a morte se torna o “inimigo” que o ser humano 

tenta superar e “derrotar”. Para este autor, o homem é o único ser vivo que passa 

toda a sua vida temendo-a e faz de tudo para transcendê-la: por meio da arte, da 

religião, do heroísmo, do narcisismo. Sobre isso ele afirma: 

 

[...] a ideia da morte, o temor a ela, persegue o animal humano como 
nenhuma outra coisa: ela é um dos maiores incentivos da atividade humana 
– atividade em grande parte destinada a evitar a fatalidade da morte, a 
vencê-la negando de algum modo ser ela o destino final do homem. 
(BECKER, 1976, p.9) 
 

O homem, embora consciente de sua finitude, busca de todas as formas 

negar a realidade incontornável da morte. Seja através de crenças religiosas que 
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afirmam não ser a morte um fim, ou por meio dos avanços da ciência que buscam 

cada vez mais o prolongamento da vida ou até mesmo a prática de congelar o corpo 

com a esperança de que um dia a ciência ou a tecnologia terão avançado o 

suficiente para trazer a vida de volta (KÜBLER-ROSS, 2008, p. 20). Estas ideias são 

formas que levam o homem a acreditar na possibilidade de postergar a morte. 

Kovács afirma que “a sociedade ocidental insiste no caráter acidental da 

morte: acidentes, doenças, infecções, velhice adiantada” (KOVÁCS, 1992, p.39). A 

morte não é mais uma etapa do processo de desenvolvimento, ela é sempre um 

assombro, inesperada, repentina. Ainda de acordo com essa autora, mesmo o 

homem sendo cônscio da sua mortalidade, “a sociedade ocidental com toda a sua 

tecnologia está tornando o homem inconsciente e privado da própria morte” 

(KOVÁCS, 1992, p.43).  

O morrer na contemporaneidade ocupa um lugar de erro ou fracasso 

cometido pelo próprio indivíduo. O homem ilude-se com o não-morrer, o não-sofrer e 

o não perder, busca-se uma vida bela e sem sofrimentos, ignorando que a morte é 

inerente à própria vida. Contudo, negar e afastar a ideia de morte torna a vida sem 

sentido e esta perde a sua importância (MARTINS, 2014, p.13). 

“É impossível conceber-se uma vida vivida sem contato com a dor 

proporcionada pelo reconhecimento dos nossos limites” (TAVARES, 2001, p.31) 

 

 
3.3 Uma visão fenomenológica existencial da Morte e o papel do psicólogo 

 
 

Para falar da morte dentro de uma visão fenomenológica existencial 

tomaremos como referência o filósofo alemão Martin Heidegger, discípulo do filósofo 

Edmund Husserl e, autor da obra “Ser e Tempo”. 

Para a ontologia heideggeriana, o homem é um ser-para-a-morte e estamos 

prontos para morrer desde o momento do nascimento e é quando o homem toma 

consciência da sua condição de ser finito, que ele se apropria da sua existência e 

passa a viver de forma mais autêntica. 

Heidegger, em seu estudo do sentido do ser, faz uso do construto “Dasein” e 

da angústia para perturbar a familiaridade de vida cotidiana que impossibilita uma 

vivência mais singular. Segundo Duarte e Naves (2010, p.65) “Dasein é uma 

resultante de dois elementos, uma palavra composta (Da-sein), ‘da’ que significa aí e 
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‘sein’ que significa ser”, ou seja, Dasein significa ser-que-está-aí ou ser-aí. Portanto, 

a ontologia heideggeriana é uma análise da existência do ser. 

O ser-aí é o único ente que tem a possibilidade de questionar o ser porque 

entre todos os entes ele “compreende o ser, o sentido do fato de que ele é, de que 

existe” (DUARTE e NAVES, 2010, p.66). Para Heidegger, o Dasein não pode ser 

analisado como um simples ente, para ele “o ser é sempre o ser de um ente” 

(Heidegger, 2005, p.35) 

De acordo com Duarte e Naves (2010): 

O Dasein como ser limitado por circunstâncias que compreendem o seu 
mundo compartilhado é levado a pensar sobre a dimensão futura de sua 
existência e a lançar-se para seu encontro. É chamado a projetar-se 
mediante tal desafio, vendo-se sempre limitado como ser mortal, frágil 
sujeito a incompletude, marcado pela angústia. (DUARTE e NAVES, 2010, 
p.64) 
 

Heidegger faz uso da angústia e do ser-para-a-morte como ‘possíveis 

despertadores’ porque provocam uma desordem na ordem, perturbando de uma 

certa maneira a lógica do impessoal que comanda a cotidianidade, efetivando um 

afastamento em relação à essa forma de existir, tão voltada para coisas efêmeras 

como aparência, estilo ou bens materiais, para só então alcançar a autenticidade da 

existência. Quando o homem toma consciência de sua condição de ser finito é que 

ele poderá apropriar-se de suas possibilidades (SEIBT. 2009, p.182) 

Segundo Seibt (2009): 

Enquanto ente que compreende, o Dasein se projeta em possibilidades. A 
angústia o abre para o seu ser-possível, para aquilo que ele pode ser a 
partir unicamente de si mesmo. [...] Isso porque a angústia revela, abre ao 
Dasein o mundo enquanto mundo e o seu próprio ser-no-mundo. (SEIBT, 
2009, p.185) 
 

No Dasein, “a angústia revela o ser para o poder ser mais próprio, ou seja, o 

ser-livre para a liberdade de assumir e escolher a si mesmo” (HEIDEGGER, 2005, p. 

252). Para esse autor, é no conceito de angústia que encontra-se o traço totalizante 

da essência do ser-aí, ela é o meio para o poder ser mais próprio e autêntico porque 

ela coloca a existência humana diante de si mesma possibilitando o ser-aí a deixar a 

inautenticidade que ele geralmente vive. 

A angústia é essencialmente humana pois somente o homem se angustia. O 

homem existe e compreende o ser. Segundo Duarte e Naves (2010, p.71) a 

consciência exerce um papel fundamental pois permite ao homem o exercício da 

angústia, instrumento este que revela o ser-aí como especial e livre. Para 
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Heidegger, a liberdade é a aptidão de transcender intrínseca ao homem e que 

possibilita formas diferentes de se expressar, de construir a si mesmo. (DUARTE e 

NAVES, 2010, p. 71)  

A forma do ser humano compreender o significado da totalidade de sua 

existência é este considerar a morte não como algo distante mas como inevitável e 

possível a cada instante (DUARTE e NAVES, 2010, p. 77). Diante desta certeza, o 

homem pode escolher entre encará-la ou se fazer indiferente perante este fato. 

Contudo, estar consciente da nossa condição de ser finito, de ser-para-a-morte, não 

significa que devemos viver temerosos visto que ao abrir-se para a questão da morte 

permite-se ao ser humano dar à sua existência um sentido autêntico e verdadeiro. 

Duarte e Naves (2010) afirma que: 

Diante do ser-para-a-morte o Dasein é impulsionado a decidir-se perante as 
demais possibilidades que se apresentam a ele, ou seja, escolher qual 
maneira de existir, pois ao chegar a morte, toda possibilidade será 
definitivamente retirada sejam elas quaisquer que sejam. (DUARTE e 
NAVES, 2010, p.79) 
 

A morte é um fenômeno natural da própria vida e compreendê-la sob uma 

perspectiva fenomenológica existencial é perceber que ela não deve ser 

negligenciada, porque vivenciar a proximidade da morte ou estar cônscios de nossa 

mortalidade abre a possibilidade de ressignificar a própria vida, de retornar à própria 

essência. Compreender o ser na sua totalidade, enfatizando a subjetividade do 

indivíduo, oferece sentido ao fenômeno que emerge diante da morte. 

O psicólogo, como um profissional da área da saúde, lida constantemente 

com questões relacionadas a morte e o morrer. Ele pode se defrontar com a questão 

da morte em diversas situações, seja na clínica, em hospitais e até em locais onde, 

a princípio, nem imaginaríamos como, por exemplo, na escola com uma criança que 

perdeu um animal de estimação ou um familiar (KOVÁCS, 1992, p. 230). Apesar 

disso, pode-se observar que os cursos de psicologia carecem de formação e 

preparo para lidar com a morte. 

Sobre isso Tinoco (1997) afirma: 

Não há preparação dos estudantes para trabalharem com a morte, onde 
esta não é abordada nem mesmo quando estuda-se o ciclo vital [...]. A 
procura por cursos de conhecimento e especialização a respeito de morte, 
luto, separação de vínculos se dá após o término da graduação, em virtude 
da necessidade encontrada no trabalho em hospitais, clínicas e escolas. 
(TINOCO, 1997, p.6) 
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A morte é uma das etapas do desenvolvimento humano e, por isso, é de 

suma importância que este fenômeno seja estudado e compreendido como parte do 

processo vital. Contudo de acordo com Tinoco (1997, p.3) no dia a dia dos 

profissionais de saúde, a morte se faz presente de maneira desafiadora e, muitas 

vezes, revela a impotência destes quando não conseguem evitá-la. Principalmente 

no ambiente hospitalar, onde luta-se pela vida e portanto a morte pode ser vista 

como um fracasso. Para complementar, Kovács (2005, p.495) aponta que não 

conseguir evitar, adiar a morte ou amenizar o sofrimento pode trazer ao profissional 

a experiência dos seus limites, da impotência e da própria finitude, o que pode ser 

doloroso. 

A atuação do psicólogo ao se deparar no âmbito de trabalho com situações 

de perda em decorrência da morte ou com a iminência desta em pacientes 

terminais, pode auxiliar o enlutado ou o enfermo a manifestar o seu sofrimento, suas 

angústias e ansiedades. Devido a interdição da morte na sociedade ocidental, 

muitas vezes essas pessoas não conseguem encontrar suporte emocional para 

vivenciar os sentimentos relacionamentos a morte e ao processo do morrer.  

Segundo Kovács (2008, p.462) uma das áreas que demandam uma maior 

profundidade envolvem os cuidados a pacientes fora de possibilidades terapêuticas, 

observando as necessidades destes diante da proximidade iminente da morte, o 

processo do luto antecipatório e o luto dos familiares. Ainda de acordo com essa 

autora, nesses casos o processo psicoterápico não tem como meta a cura da 

enfermidade mas sim facilitar a comunicação e expressão de sentimentos, sendo um 

espaço para abordar não somente o tema da morte mas qualquer outro que o 

paciente desejar (KOVÁCS, 1992, p.199). Freitas (2010, p.100) afirma ainda que um 

aspecto específico do trabalho do psicólogo com pacientes terminais é a inserção da 

família e também da equipe de saúde durante este processo, cabendo a ele lidar 

com suas crenças, atitudes e sentimentos, uma vez que estas repercutem na 

vivência do adoecimento, da morte e do morrer. 

O papel do psicólogo é extremamente relevante diante de situações de 

perdas ou da concretização da realidade da morte. Através do processo 

psicoterapêutico, os indivíduos enfrentam essas situações, entrando em contato com 

os seus sentimentos e as suas necessidades. Quando as emoções de dor, tristeza, 

culpa e sofrimento, que emergem de forma natural em virtude da morte, são 

assimiladas, a elaboração do processo do luto ocorre mais facilmente (MARTINS, 
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2014, p.34). As situações de morte podem ser vivenciadas de uma maneira 

saudável ou patológica e o profissional de psicologia com a escuta clínica e o 

acolhimento pode auxiliar esse indivíduo a ressignificar as questões relacionadas à 

finitude e à própria existência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre o atual estado de negação da morte 

vivenciado na contemporaneidade e o consequente despreparo do ser humano para 

lidar com um fenômeno tão natural da própria vida. Atualmente a morte é um tema 

interdito, um fracasso, uma vergonha, evita-se pensar ou falar nela. De acordo com 

Philippe Ariès, a morte em outros tempos tão familiar, agora “se torna vergonhosa e 

objeto de tabu” (ARIÈS, 2000, p.83). 

Embora seja um processo natural, universal e inevitável, nos encontramos 

despreparados para enfrentar o fato incontestável da finitude da vida. É sempre 

difícil e doloroso falar ou saber da morte de alguém e, nos dias atuais, o sofrimento, 

a dor e a tristeza, aspectos que acompanham uma perda significativa, são 

negligenciados em uma sociedade onde busca-se pelo prazer e felicidade a todo o 

momento. 

Evidentemente, com o avanço da medicina, o hospital se torna o local da 

morte contemporânea e em decorrência da natureza curativa a que se propõe a 

medicina a morte se torna uma “inimiga” que deve ser vencida a todo o custo. 

Segundo Norbert Elias (2001, p.7) “podemos tentar evitar a ideia da morte 

afastando-a de nós tanto quanto possível [...] ou podemos encarar a morte como um 

fato de nossa existência.” Reprimir a consciência da nossa finitude nos impossibilita 

de ressignificarmos os valores da nossa existência.  

A morte é uma situação limite, seja a nossa ou a do outro e, por isso, provoca 

dor e sofrimento. Contudo, ela também nos ensina. Pensar nela e nos lembrarmos 

que somos finitos nos incita a conduzirmos a nossa vida de forma autêntica, 

vivendo-a intensamente, ampliando as possibilidades de experiência, desenvolvendo 

novos sentidos para nossa vida e valorizando os detalhes que nos realizam em toda 

a plenitude do nosso ser. De acordo com Tinoco (1997, p.52) falar e refletir a 

respeito da morte pode aliviar os medos e ansiedades, tornando a morte algo mais 

aceitável. 

A psicologia, como ciência e profissão, cuida das questões humanas, seus 

comportamentos, da vida e também da morte. Se “a morte é uma preocupação 

universal do homem, e a psicologia estuda a relação do homem com o mundo, então 

a morte deveria ser área de preocupação primordial da psicologia, como campo de 

estudo e como prática profissional” (KOVÁCS, 1992, p.229). Entretanto, este tema e 
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a sua importância ainda são pouco debatidos nas grades do curso de Psicologia. 

Consideramos de extrema relevância para a formação e sensibilização do psicólogo 

refletir, debater, questionar e pensar a finitude humana. 
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