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APRESENTAÇÃO

Quando concebemos o projeto de produção do Guia 
didático e histórico de verbetes sobre a morte e o morrer, no início 
de 2020, tínhamos em mente os inúmeros e múltiplos 

elementos que compõem os sentidos sociais da morte. Apesar da 
complexidade da questão, esses sentidos certamente se alteraram 
com os efeitos da pandemia de Covid-19 nesses últimos dois 
anos. Hoje temos algumas conjecturas e outras (in)certezas sobre 
a amplitude desses entendimentos. É possível que as sensibilidades 
diante da morte humana tenham sido aguçadas, potencializando 
até mesmo contradições, como ojerizas, sofrimentos, resignações e 
revoltas, ou que a naturalização e o desprezo pelo morrer do outro 
tenha ganhado relevo, reforçado pela ausência de agendas políticas 
efetivas de saúde pública e de assistência estatal. Entre o micro das 
subjetividades individuais e o macro das políticas públicas para 
proteção da vida, a morte tem chegado para além do processo 
natural da existência. No Brasil dos últimos anos, incluindo esse final 
de 2022, a morte assumiu deliberadamente feições necropolíticas, 
evidenciado tanto pelo precário investimento e insuficiente 
assistência pública àqueles que se contagiaram pelo coronavírus ou 
outra enfermidade, quanto pela escolha deliberada – em discursos 
dúbios que apontam para o real e para o simbólico – em exterminar 
os supostos perigos e inimigos políticos, ideológicos e morais, 
num movimento de caráter violento e sectário, evidentemente 
antidemocrático.
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É nesse momento, com a morte tão presente, com a morte 
debochada, com a morte anunciada, prevista e explícita aos 
nossos olhos, noticiada em mídias atreladas aos variados suportes 
tecnológicos de informação e comunicação, que produzimos e 
apresentamos essa obra. Um livro que pretende trazer a morte 
e o morrer em perspectiva histórica, mas não exclusivamente 
fundamentada nos estudos históricos. Antes de considerar os 
contributos das importantes especificidades de diferentes áreas do 
conhecimento sobre a morte, buscamos apresentar a obra enquanto 
um projeto com proposta didática. Talvez mais do que isso, como 
contributo pedagógico. E nesse balanço entre o didático e o 
pedagógico, pensar um tema cujo interesse por vezes ainda soa 
estranheza e se faz paradoxal: a morte e o afastamento do fúnebre/
funesto versus a morte e o desejo de matar, de ver morrer.

Numa síntese, podemos dizer que o objetivo do Guia didático e 
histórico sobre a morte e o morrer foi reunir pequenos verbetes críticos, 
de teor histórico e conceitual, com fins fundamentalmente didáticos 
e de divulgação, para uso na Educação Básica. Assim, buscamos 
trazer textos de referência cujas problematizações carregam os 
anseios analíticos contemporâneos das ciências sociais e humanas 
sobre a temática da morte. 

Estudos têm revelado que o tema da morte está presente na 
vida cotidiana dos/as brasileiros/as nas mais diversas mídias, como 
a televisão aberta, as redes sociais, as rádios, mas, por vezes, com 
uma abordagem mórbida, sensacionalista e pouco educativa. Esta 
observação nos fez perceber que um assunto tão importante como 
este poderia ser abordado, por que não, em espaços de aprendizagem 
como as escolas – o ambiente por excelência da formação ética do 
ser humano. 

Educadores/as são os mais capacitados/as para conduzir com 
propriedade a curiosidade de crianças e jovens sobre os temas 
relativos à morte para uma discussão crítica, reflexiva, sensata e 
embasada nas ciências. Foi este um dos motivos que nos moveu 
a compor o Guia, contando com a colaboração de diferentes 
cientistas. 
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Concebida primeiramente como projeto de pesquisa, 
desenvolvido no Instituto de História, da Universidade Federal de 
Uberlândia, entre 2019-2020, e finalizada graças ao financiamento 
público, concedido em 2022, pelo Programa de Pós-Graduação 
em História, da Universidade Federal de Pelotas/RS, a obra aqui 
apresentada trata-se de uma coletânea que reúne 39 pesquisadores/
as de diferentes instituições do Brasil e de Portugal. Ao todo, 
são 62 verbetes concebidos principalmente, mas não apenas, em 
perspectiva histórica sobre a morte o morrer. Quem os escreve 
não são apenas historiadores/as. A autoria dos textos advém de 
diversas áreas do saber, inclusive profissionais da saúde, de filósofos, 
antropólogos/as e de religiosos/as. Essa pluralidade traz uma 
dimensão diferenciada ao Guia. Nem todos os textos tratam do 
passado tal como historiadores/as concebem a produção das 
narrativas e a análise dos processos históricos e sociais. 

Obedecendo à ordem alfabética e um abrangente escopo de 
análise que não se restringe apenas à história, os verbetes refletem 
concepções muito particulares de cada autor/a, mas contribuem 
significativamente para problematizarmos as relações com a morte 
no passado e no presente. São textos concisos, sínteses, que trazem 
um panorama das mudanças pelas quais passaram certas práticas, 
ideias, sentimentos e fenômenos em determinados períodos da 
história, notadamente referente às experiências ocidentais europeias 
e latino-americanas. 

Talvez essa coletânea esteja entre um Dicionário e uma 
Enciclopédia, algo que se tornou bastante comum entre os 
pesquisadores das humanidades nas últimas duas décadas. Diferente 
de um dicionário que de modo mais restrito busca esclarecer 
o significado de um termo ou expressão, e, diferente de uma 
enciclopédia que, também num sentido mais comum, buscaria 
evidenciar uma vasta compreensão de um tema, este Guia talvez 
desponte como um livre, mas sério, roteiro conceitual reflexivo. Se 
“verbete” é o termo usado para designar palavras de um dicionário 
com definições rápidas e restritas, ousamos deslocá-lo para outro 
lugar, para conformá-lo como uma nota, como um pequeno texto, 
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como uma breve reflexão a formar um Guia. Ainda assim, não perde 
totalmente sua característica de consulta, de texto de referência. 

Todos os verbetes contam, ao seu final, com uma pequena lista 
de referências bibliográficas seguida da seção intitulada “atividade 
didática”, a ser potencialmente utilizada pelos/as docentes da 
Educação Básica, na sala de aula ou fora dela. São sugestões de 
atividades que foram, em sua maioria, construídas pelos próprios 
autores/as dos verbetes. Trata-se de problematizações possíveis, 
exercícios de interpretação do texto apresentado ou promoção de 
atividades práticas, de diálogos, de pequenos trabalhos de pesquisa, 
geralmente vinculados a outras fontes (sites, imagens, vídeos, outros 
textos, etc.).

Temos consciência de que este trabalho, no seu conjunto, 
representa determinado aspecto dos entendimentos históricos 
possíveis relativos ao tema da morte e do morrer. É uma proposta 
entre outras possíveis, marcada pelas nossas próprias escolhas, 
pelas possibilidades do nosso presente, pelos entendimentos que 
carregamos e construímos até aqui. Além disso, nem todos os 
verbetes previamente pensados foram contemplados no Guia. E 
os motivos foram variados, entre eles, a ausência de aceite para o 
desenvolvimento de determinados temas específicos ou o nosso 
desconhecimento de pesquisadores/as que pudessem dar conta de 
determinado verbete e, também, a eventual desistência de alguns/
algumas convidados/as. 

Temos certeza de que esses fatores não comprometem a 
qualidade do material apresentado. São apenas mecanismos do 
fazer coletivo que valem ser compartilhados, a fim de que o leitor 
compreenda parte da metodologia do processo de produção da 
obra. Organizar uma obra a envolver grande número de pessoas 
tem esses desafios e ainda outros, especialmente no que se refere 
à uniformidade pretendida dos verbetes. Nesse caso, as instruções 
repassadas por nós aos autores/as representam parte da configuração 
daquilo que é a intenção do trabalho. Cada autor/a ficou livre 
para desenvolver o tema sob a sua perspectiva, sem indicação de 
delimitação temporal específica. Os verbetes deveriam possuir 
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linguagem acessível, visando um público não acadêmico, sem 
citações diretas e possuir entre duas e quatro páginas. Outro ponto 
importante foi a já citada “atividade didática” ao final de cada 
verbete. Essa seção, com diferentes contornos pedagógicos, longe 
de ser um modelo, apresenta-se ora diretamente aos profissionais 
da educação, ora diretamente aos estudantes, como uma opção de 
reflexão e de ação de pesquisa.  

Nossa intenção, evidentemente, é a de que este Guia circule, seja 
lido, compartilhado, estudado para além dos muros da Universidade. 
Por ser planejado como livro digital, projetamos amplitude na 
divulgação e circulação, podendo ser usado pela comunidade da 
rede básica de educação, mas também por estudantes de graduação, 
de pós-graduação, religiosos/as ou qualquer pessoa interessada em 
conhecer melhor o tema. 

Uberlândia/Pelotas, novembro de 2022

Mara Regina do Nascimento
Mauro Dillmann
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ACEITAÇÃO

Conhecida é a música “Let it be”, dos Beatles. A certa altura 
ela diz: “Quando me encontro em momentos difíceis, a Mãe 
Maria vem até mim, dizendo palavras sábias: deixe estar”. 

Deixar estar ou deixar ser – em inglês: let it be. Diante dos momentos 
difíceis, mãe Maria mostra que sábio é deixar as coisas serem como 
são. Por que dizer let it be é sinal de sabedoria? Em momentos 
difíceis, tendemos a não ver a realidade como ela está sendo. Nosso 
olhar fica turvo, obscurecemos as coisas. Isso não acontece com 
uma pedra. Até onde sabemos, não acontece com flores e com os 
rios. É o ser humano que possui a possibilidade de não deixar a 
realidade ser como é. Já dizia o filósofo e literato Albert Camus: “O 
ser humano é a única criatura que pode recusar a ser o que é”. É 
possível acrescentar: o ser humano também é a única criatura que pode 
não deixar a realidade ser como ela é. Trata-se, na verdade, de um fato 
indubitável: seres humanos podem não aceitar as coisas como estão 
se apresentando. Ora, diante disso alguém poderia perguntar: e qual 
é o problema em não deixar a realidade ser como ela é? Sim, qual 
o problema da não aceitação da forma como a realidade está se 
manifestando? Será que temos que aceitar sempre a realidade como 
ela está sendo? Por que na música dos Beatles let it be, expressão que 
pode ser interpretada como aceitação, é sinal de sabedoria? Não há 
aceitações indesejáveis? Vejamos alguns exemplos. 

Os movimentos feministas, sobretudo a partir do século 
XX, vêm denunciando inúmeras expressões culturais machistas, 
que naturalizam a violência contra as mulheres. Atualmente, 
muitas mulheres chamam atenção para formas de relacionamento 
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consideradas tóxicas. Tóxicas, por exemplo, são aquelas relações em 
que a mulher é silenciada e o homem é porta-voz da verdade; 
são também aquelas onde a mulher é espancada pelo marido e 
é obrigada socialmente a não denunciar o marido porque ele é 
o provedor financeiro e material de sua vida e de seus filhos/
as. Em meio a essas relações, como dizer let it be? Como aceitá-
las? Nesses casos, aceitação não é conformismo? Sim, é verdade. 
E se acrescentarmos outras situações culturais que se tornaram 
aceitáveis, porém nada mais são que naturalizações da violência? O 
que dizer dos racismos em geral, que muitas vezes não são somente 
aceitos, passam a ser desejados, como no caso do Apartheid ou da 
Ku Klux Klan? Temos que aceitar isso? E a miséria econômica, 
que destrói a maior parte da humanidade há milênios e que se 
torna aceitável por ter sido naturalizada? Nem sempre aceitar é 
eticamente aceitável. Fechar os olhos para esses e outros absurdos 
políticos, éticos, culturais, econômicos, ecológicos é inaceitável. 

O mesmo pode ser dito em relação à criação artística. As 
vanguardas artísticas são sinais de que alguém não aceitou a arte 
como estava sendo apresentada. Em certo sentido, toda criação 
supõe ruptura, não aceitação, invenção do que não existia e 
recusa de muitas coisas que existem. Basta imaginar Van Gogh, 
Aleijadinho, Mozart, Clarice Lispector, para entendermos como a 
criação artística supõe recusas e não aceitação de modelos estéticos, 
estilos artísticos, correntes literárias etc. Em outros termos, criação 
e não aceitação de alguma forma se conjugam. 

O que dizer, então, da morte? Diante dela, nossa cultura 
ocidental eurocentrada não conhece muitos meios para a aceitarmos 
integralmente. Ouçamos Luís de Camões. No poema “Babel e 
Sião”, ele diz: “Fraqueza da humana sorte, que quanto da vida 
passa, está recitando a morte!”. O poeta diz que a vida é um poema 
cujos versos são a própria morte. Por isso, não morremos porque 
deixamos de viver. Vivemos morrendo. A morte nos atravessa desde 
o início da nossa vida. Essa compreensão, apesar de poeticamente 
bela, é existencialmente desafiadora, pois somos formados em uma 
cultura que opõe continuamente vida e morte. A morte não é 
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casada com a vida, mas dela divorciada. Não só isso. Se levarmos 
em conta parte do discurso cristão sobre a morte, os seres humanos 
morrem por causa do pecado. Por isso, nossa condição mortal é 
sinal de que somos culpados. Morte e culpa – eis uma relação 
naturalizada ao longo dos séculos de cultura cristã. Disso surge 
muito da nossa aversão à mortalidade. Amaldiçoamos a morte e, 
assim, não conseguimos integrá-la à vida. Não é à toa que, quando 
alguém fala sobre a morte, muita gente bate três vezes na madeira, 
não aceitando a sua realidade e, num ato supersticioso, querendo 
exorcizá-la da vida. 

O mesmo acontece com a medicina moderna. Quando 
afirmamos que alguém faleceu, interpretamos a morte como 
falência. É como se disséssemos que o sistema orgânico onde a 
vida biologicamente se expressa entrou em falência. Ora, quando 
a equipe médica decreta a famosa causa mortis (causa da morte), 
ela apresenta alguma coisa externa à vida e contra a vida como 
causa da morte. Dessa forma, é como se a morte não habitasse 
a vida, não fizesse parte da nossa condição finita, assim como de 
todos os seres vivos. Por isso, muita gente acredita que a tarefa da 
medicina é postergar, afastar a morte de nós. Quanto mais vida, 
menos morte – eis um pensamento muito comum nas culturas 
ocidentais modernas. Isso se expressa na medicalização cada vez 
maior entre nós. Multiplicam-se os remédios e práticas médico-
terapêuticas, para que a morte desapareça dos nossos olhos. 

Tudo isso mostra o quão analfabetos somos para a nossa 
mortalidade. Os antigos gregos bem o sabiam que o ser humano é 
antes de tudo mortal. Dessa forma, era comum encontrar em textos 
poéticos (tragédias e epopeias), médicos e filosóficos o termo 
“mortal” para caracterizar o que há de mais característico no ser 
humano. E isso não era entendido como culpa ou maldição. Antes, 
os antigos gregos (e também romanos) perceberam que afirmar 
a nossa condição mortal é condição para imortalizarmos a nossa 
história na Terra. Mas, isso foi esquecido. Aprendemos a não aceitar 
a nossa mortalidade. Isso se reflete também na experiência de perda 
de quem amamos: o luto. Somos analfabetos para o luto. No fundo, 
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achamos que uma vida que não conhece o ocaso, que não morre, é 
o ideal de existência para o ser humano. Por isso, não nos deixamos 
morrer e não deixamos os outros morrerem também. Não 
conhecemos o “let it be” da mortalidade. Disso surge um profundo 
obstáculo para a nossa existência. Deixamos de cultivar formas de 
vida que afirmem a nossa finitude e valorizem plenamente o tempo 
finito de nossa existência no mundo, assim como também não 
criamos sentidos, valores, modos de vida que afirmem plenamente a 
finitude dos outros com os quais compartilhamos nossa caminhada 
na existência. Como viver sem dizer adeus a muitas pessoas que 
amamos? Como viver sem desfazer-se, sem experimentar na carne 
a força da morte? Impossível. 

Aceitar a mortalidade é deixá-la apresentar-se plenamente. É 
ser capaz de lidar com os seus desafios. É saber-se temporal. É ter 
a sabedoria de viver toda experiência sabendo que cada uma delas 
traz consigo um adeus. É compreender que nós e os seres vivos 
(humanos e não humanos) somos radicalmente impermanentes 
e provisórios. Aceitar a mortalidade é deixá-la aparecer com sua 
riqueza e seus questionamentos. Sim, a mortalidade nos questiona. 
Ela de alguma forma nos diz: então, como você está vivendo? Qual 
o sentido do seu caminho? Como você cultiva as suas relações? 
Como você se relaciona com amigos, esposa, marido, colegas, 
com a sociedade? Tempus fugit: a vida está atravessada por muitos 
adeuses, despedidas, desfazimentos, desconstruções – como você 
se envolve com o tempo finito da existência? A mortalidade traz 
consigo questões sobre a forma como vivemos o curso finito do 
nosso caminho e este caminho nunca é solitário, pois muita gente 
o atravessa de ponta a ponta. Por esse motivo, aceitar a morte é 
aceitar o desafio de questionar como vivemos os dias finitos de 
nossa existência no mundo. 

É necessário, porém, acrescentar: aceitar a morte não é aceitar 
qualquer forma de morte. O ser humano não morre de uma forma 
somente. Ele morre no plural. Nossa morte traz as marcas da 
qualidade de nossa forma de viver. Por isso, muita gente morre por 
causa de regimes políticos genocidas. Há quem morra por causa da 
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homofobia, transfobia, misoginia, miséria, racismo. Como aceitar 
essas mortes? Se as aceitarmos, naturalizamos vidas mal morridas 
ou ainda vidas mal vividas. Isso porque aceitar a morte é aceitar o 
modo qualitativo de vivermos nossas vidas finitas. Qual a qualidade 
das vidas forjadas pelo racismo? Qual a qualidade das mortes 
derivadas da miséria econômica ou de outras opressões sociais? 
Essas mortes não valem a pena. Elas não têm sentido algum. 

Deixar ser a morte, realizar o let it be é deixar a finitude 
questionar qual vida vivemos e qual vida vale a pena viver. Aceitar 
a finitude que nos atravessa é um dos melhores caminhos para 
decidirmos a qualidade das mortes que queremos cultivar. Aceitar a 
morte não é dizer “amém” a toda forma de morte. Aceitar a morte 
é acolher o desafio de viver e morrer de tal modo que a caminhada 
pela Terra possa de fato valer a pena. 

(Alexandre Marques Cabral)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Após ler o verbete, responda:

1. Na cultura ocidental contemporânea, por que temos 

aversão à mortalidade?

2. Quais são os desafios para que aceitemos melhor a nossa 

condição mortal?

3. Todas as mortes devem ser aceitas? Realize uma pesquisa 

sobre os impactos dos descasos políticos com as mortes 

advindas da pandemia, do racismo e da homofobia e os 

seus significados em nossa sociedade.
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ADRO

A palavra adro significa o espaço envolvente da igreja, 
normalmente situado diante da mesma. A palavra deriva do 
latim Atrium, embora segundo Rafael Bluteau mencione 

que em português ela não assume toda a sua abrangência.
Era neste lugar que se enterravam os mortos antes de serem 

sepultados dentro das igrejas. O espaço junto à porta principal da 
igreja era escolhido para sepultar os defuntos, servindo de cemitério. 
A partir do momento em que os defuntos passaram a ser inumados 
dentro dos templos e as sepulturas a serem pagas, estes passaram a 
ser muito hierarquizados e alvo de normas. Os locais de sepultura 
ficaram sujeitos a regras estabelecidas nas Constituições Sinodais 
e nem todos os que desejavam tinham acesso ao lugar pretendido. 
Era também necessário pagar para ter sepultura dentro da igreja.

Dependendo do local em questão, os enterros podiam 
realizar-se em várias igrejas; paroquiais, conventuais e das confrarias. 
Dentro das igrejas, os locais de sepultura estavam determinados 
pelas Constituições Sinodais e no caso de algumas confrarias 
estabeleciam-se normas para enterrar dentro das suas igrejas.

O local de sepultura não era deixado ao acaso. Quem podia 
escolhia e pagava para que a sua última morada fosse onde desejava. 
Quem não podia ser inumado no interior do templo, era sepultado 
no adro. Assim, ao longo da Idade Moderna, o adro serviu de última 
morada principalmente aos pobres, que não possuíam recursos para 
serem inumados dentro da igreja. Também os que eram enterrados 
por amor de Deus pelas Misericórdias ou outras confrarias que 
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enterravam pobres gratuitamente, encontravam nesse local a sua 
sepultura. Para servirem estas funções, os adros eram territórios 
sagrados, benzidos pelo bispo ou por um seu delegado.

Nos dias em que havia aglomeração de gente no adro, tudo 
podia acontecer, profanando o espaço: desacatos, rixas, cenas de 
pancadaria, ferimentos e efusão de sangue. Quando existiam 
habitações próximas, o espaço circundante da igreja era também 
utilizado como depósito de detritos e mesmo de lixo. Perante estas 
ações, era necessário solicitar ao bispo que o mesmo fosse benzido 
para se poder continuar a usar como solo sagrado e nele se enterrar 
os mortos que não podiam pagar a sepultura dentro da igreja.

Integrado num espaço público, o adro estava sujeito à ação 
dos homens, sendo palco de sociabilidades e conflitos. Nele, os 
vivos conviviam com os mortos, à semelhança do que acontecia 
dentro das igrejas. Mas não só os homens, também os animais 
transitavam no adro, principalmente os cães, procurando as ossadas, 
que se encontravam à superfície, ou seja, a descoberto. Esta situação 
decorria da pouca profundidade com que eram sepultados os 
cadáveres. Normalmente, quando isto se verificava, as ossadas eram 
recolhidas para, com decência, serem enterradas num “carnoiro”.

Cemitério para todos e posteriormente apenas para os pobres, 
até ao surgimento dos atuais cemitérios, o adro foi sempre sítio 
de passagem para a igreja e local de reunião de crentes. Todavia, 
ao adro estão também associadas brincadeiras de crianças e muitas 
conversas da população da paróquia. O adro era ainda local de 
passagem de manifestações religiosas, como era o caso das procissões 
e das romarias. Todos os que se deslocavam à igreja tinham de passar 
pelo adro. Assim, em dias festivos, o adro enchia-se de fiéis para 
acederem ao interior do templo, mas também para nele desfilarem 
as procissões quando saíam e regressavam à igreja. Nessas ocasiões, 
servia de local de piquenique, de pernoita para os que vinham 
de longe e não tinham onde descansar, de estabelecimento de 
tendas para venda de alguns produtos e ainda de atuação de grupos 
musicais e de baile. 
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Atualmente, o adro perdeu a sua função cemiterial, 
conservando-se ainda como espaço de sociabilidades e de passagem 
de cerimônias da Igreja, onde o religioso e o profano coexistem.

(Maria Marta Lobo de Araújo)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Dar aos pobres e emprestar a Deus: as 
Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de Lima (séculos XVI-XVIII). Barcelos, 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa; Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima, 2000.

BLUTEAU, Rafael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 
architectonico…, Coimbra, Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-
1728.

COSTA, Adelaide Pereira Millan. “O espaço dos vivos e o espaço dos 
mortos nas cidades da Baixa Idade Média”. In: MATTOSO, José (dir.), 
O reino dos mortos na Idade Média Peninsular, Lisboa, Ed. João Sá da Costa, 
1996.

RIBEIRO, Victor. “Algumas noticias documentais de arte e arqueologia 
relativas a Misericórdia de Lisboa e à sua igreja e casa de São Roque”, 
Archivo Historico Portuguez, nº 5, 3-4, 1907.



Mara Regina do Nascimento | Mauro Dillmann (Org.)

22

ATIVIDADE DIDÁTICA

Com vista a um melhor conhecimento do adro, sugere-se uma 

visita guiada com os alunos ao adro da igreja da localidade em 

que a escola está inserida, propondo-se as seguintes tarefas:

1. Pesquisar na internet imagens de adros;

2. Fotografar ou filmar um adro;

3. Fotografar ou filmar uma procissão;

4. Em articulação com o professor de Educação Visual, 

desenhar uma procissão no adro (alunos de Ensino 

Fundamental);

5. Publicitar no blogue da turma os desenhos feitos;

6. Em articulação com o professor de Português, elaborar um 

texto com uma pequena história passada no adro.
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ALÉM

Crença em várias culturas na continuidade da vida após 
a morte. Existem diversos obstáculos que separam os 
mundos terreno e o Além-túmulo, tais como rios, pontes 

e portões. Para os gregos, os mortos iriam para o Hades, precisando 
passar pelo rio Aqueronte com o barqueiro Caronte, motivo pelo 
qual era uma tradição colocar três moedas com o morto para 
pagamento do barqueiro. Lá não sofriam. Para os germanos, o rio 
da morte era o Gjoll e os heróis mortos em combate chegavam 
ao Walhalla (palácio dos mortos) pela ponte Bifroest, identificada 
com o arco-íris. Entre os celtas o Outro Mundo era identificado, 
por exemplo, com Avalon, a Ilha das Maçãs, terra de abundância 
e da imortalidade, lugar sobrenatural onde a espada do rei Artur 
foi confeccionada, e para onde foi levado para se curar de um 
ferimento mortal, causado pelo próprio filho. O mundo dos vivos 
e mortos era próximo nas culturas celta e germânica.

Há vários relatos no Cristianismo de viagens imaginárias dos 
humanos ao Além. No Cristianismo com a morte do corpo, a 
alma permanece viva e tem basicamente dois destinos: Inferno ou 
Paraíso. O Além também pode estar localizado neste mundo, como, 
por exemplo, relacionado a uma ilha, a Ilha dos Bem-Aventurados 
e os Campos Elísios, local de descanso dos heróis. 

As bases e os dogmas do Cristianismo foram formulados 
durante o período medieval, momento no qual a Igreja Católica 
como instituição teve um papel fundamental no sentido de buscar 
garantir a salvação da sociedade, por meio da orientação dos clérigos 
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aos leigos e de indicar uma série de ações, visando garantir um bom 
lugar na outra vida, tais como: assistir missas, rezar (principalmente o 
Pai Nosso, o Credo e a Ave Maria, considerados eficientes contra as 
forças de mal), fazer uso dos sacramentos (batismo, eucaristia, entre 
outros), o sinal da cruz, realizar a confissão e o arrependimento dos 
pecados (indulgências), fazer doações, entre outras medidas.

Um aspecto interessante a ser salientado é que desde essa 
época, a salvação é vista como uma viagem, pois o ser humano, 
segundo a Igreja Católica, era um homo viator, peregrino neste 
mundo, local de tentações, um caminhante voltado para a vida após 
a morte. O mundo terreno era considerado o microcosmos, uma 
cópia imperfeita do Reino Celeste, o macrocosmo. O objetivo 
dos humanos deveria ser retornar ao Reino Celeste e ficar em 
companhia do Pai, Deus. Portanto na concepção cristã existe uma 
ligação profunda entre este mundo e o reino de Deus, local da 
justiça divina e da felicidade eterna.

No Cristianismo, o Além está relacionado basicamente a 
dois lugares. O lugar bom, associado ao Éden bíblico é o Paraíso, 
palavra que significa “jardim cercado”. Lá existe vegetação e frutos 
abundantes (como a árvore da vida que frutifica doze vezes), a 
fonte de água viva, onde estaria a constante felicidade e a presença 
do Criador. É o lugar para onde vão os cristãos sem mácula após 
o trespasse. É a sede do Reino Celeste, localizado no alto, onde 
estão Deus, os anjos e santos. Local de harmonia, musicalidade, 
bom odor, flores e frutos abundantes. Além de elementos edênicos 
é caracterizado como sendo uma cidade com muros, revestidos de 
pedras preciosas (Ap 21, 15-23).   
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                 (Figuras 1 e 2)                                                             (Figura 3)

Nas imagens podemos observar Adão e Eva no Éden (fig. 1), 
próximos de Deus, a fonte de água viva, a harmonia na vegetação e 
entre humanos e animais, e o Paraíso Celeste. Vemos também (fig. 
2) que os eleitos possuem coroas em suas cabeças, estão em forma 
de círculo;  dois anjos adentram a cidade celeste, que possui muros 
e de onde emana uma luz intensa. 

Em oposição a este lugar está o Inferno (Infernus, Inferior). 
É a sede de Lúcifer, o anjo caído que quis se igualar a Deus e dos 
anjos que o seguiram. Portanto, é o lugar das forças maléficas do 
Diabo e seus assistentes. Este local fica na parte Inferior da Terra 
e é onde os pecadores que não se arrependeram de seus pecados 
antes da morte sofrem eternamente castigos nas suas almas, como 
que corporalmente.

Muitos castigos aplicados remetem aos ambientes e utensílios 
da experiência vivida dos medievos. Como exemplo, observamos 
na imagem (fig. 3) os lugares de punições infernais que lembram 
a cozinha, pois os danados são cozidos em caldeirões, espetados e 
cortados para serem comidos pelos diabos. Sobre as características 
do Inferno medieval, de forma geral, é um lugar aberto, escuro e 
desordenado, contrastando com a paisagem do Paraíso.

O Inferno aparece como um lugar de riquezas simbólicas 
e expressões de um imaginário negativo através do fogo, trevas, 
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monstros repugnantes, suplícios e odores fétidos. A finalidade é que 
as pessoas evitem que as suas almas sejam levadas para esse lugar e 
cumpram os mandamentos cristãos para alcançar o Paraíso. Para 
isso, cabe aos medievos escolherem, através do livre arbítrio, qual 
caminho seguir: O Inferno ou o Paraíso.

De acordo com a concepção cristã, devido ao Pecado Original 
ocorrido no Éden, todos os seres humanos já nascem pecadores. 
Esta mácula foi redimida por Jesus Cristo, que se sacrificou para 
apagar os pecados humanos e morreu crucificado, tendo  renascido 
no terceiro dia, daí a importância do Batismo para a purificação 
dos fiéis. 

O Cristianismo afirma ainda que, devido à falta de Adão 
e Eva, os indivíduos têm a tendência a serem pecadores, daí a 
necessidade do suporte da Igreja para afastá-los das más ações, 
bem como da intercessão de anjos e santos para auxiliá-los nesta 
jornada. Os pecados que poderiam ser perdoados por Deus através 
das penitências seriam os pecados veniais (leves), em oposição aos 
pecados capitais (ligados aos sete vícios: ira, avareza, luxúria, vaidade, 
preguiça, orgulho). O bom cristão deveria seguir as sete virtudes, as 
três virtudes cardeais, fé, esperança e caridade e as quatro teologias: 
justiça, prudência, fortaleza e temperança, além de outras muito 
valorizadas nos mosteiros, como por exemplo a humildade.

É a partir da Idade Média Central (século XI-XIII) que a Igreja 
passa a enfatizar a importância do livre arbítrio para a obtenção 
da salvação, isto é, cada ser humano, aconselhado pelos oratores, 
mas com a sua própria vontade, decide livremente quais ações irá 
cometer nesta vida e disso dependerá a sua salvação ou danação no 
pós-morte. 

Visando o correto cumprimento da penitência sobre o pecado, 
desde o IV Concílio de Latrão (1215), foi determinado que cada 
fiel deveria, pelo menos uma vez por ano, realizar a confissão para 
lhe ser indicada a penitência correta para mitigar os pecados. No 
caso dos pecados veniais (leves) poderiam ser purgados no espaço 
do Purgatório, caso a penitência não tivesse sido cumprida em vida. 
A ideia desse lugar intermediário no Além foi sistematizada pela 
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Igreja Católica entre meados do século XII e o século XIII, como 
o Terceiro Lugar do Além. Lá as almas sofrem por um determinado 
período, de acordo com seus pecados não purgados em vida, nas 
mãos dos diabos, com torturas associadas a temperaturas geladas e 
ardentes. É uma espécie de Inferno Temporário. Havia a possibilidade 
de os vivos atuarem para ajudar o morto a sair dali, através de missas 
mandadas rezar pela alma e de doações, bem como contavam com 
o sufrágio de anjos e santos. Os testamentos com doações e pedidos 
de intercessão por parte da Igreja (missas, orações pela memória 
do morto) passam a ser um meio importante para garantir menos 
tempo no Purgatório, buscando sair logo dali em direção ao Paraíso. 
Também em vida as pessoas deveriam fazer ações, doações para o 
auxílio espiritual após a morte, bem como havia manuais como 
a Ars Moriendi, ensinando como evitar as tentações do demônio 
antes da morte e contando com a intercessão divina para auxiliar 
na salvação. Já as Igrejas Cristãs após a Reforma Protestante não 
aceitam a crença no espaço do Purgatório.

Entre os séculos XI a XV se configuram os espaços do Além-
Túmulo no Cristianismo. Além do Paraíso, Inferno e Purgatório já 
mencionados, haveria ainda o Limbo dos Patriarcas, aqueles que 
vieram ao mundo antes da vinda de Cristo e o Limbo das Crianças. 
Isto é, as crianças não batizadas não sofreriam, mas também não 
poderiam atingir o Paraíso e a contemplação de Deus. 

Outro elemento importante é a crença que Cristo irá 
ressuscitar uma vez mais para separar os salvos dos danados 
na Parusia (Segunda Vinda de Cristo) no Juízo Final. Ali será 
determinado definitivamente o destino da humanidade. A imagem 
de Hans Memling sobre este acontecimento é um tríptico dividido 
em três partes (fig. 4). Na parte central, São Miguel, representante 
da justiça divina, pesa as almas. Os salvos estão à direita do pai e 
vão receber roupas para entrar na Jerusalém Celeste e os pecadores 
eternamente condenados. É também interessante observarmos 
nesta imagem, de forma mais clara, os elementos do Paraíso e 
Inferno. Cristo aparece em majestade com a espada da justiça na 
boca, anjos tocam suas trombetas anunciando o julgamento final da 
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humanidade. Ele tem os pés sobre o arco-íris, símbolo da ligação 
do Céu e da Terra e com os pés pousados sobre o globo terrestre, 
índice da onipotência divina. É acompanhado dos doze apóstolos 
e da Virgem Maria. As almas saem debaixo da terra e suas ações são 
julgadas pelo arcanjo Miguel, com roupas militares. À direita de 
Deus, os eleitos recebem roupas e ingressam no Paraíso, identificado 
como uma igreja gótica. Já os condenados caem desordenadamente 
num local rochoso e aberto, em tons vermelhos e escuros, marcado 
pelo fogo e por demônios animalizados que torturam os pecadores 
nus. É interessante destacar que no Inferno há homens tonsurados, 
o que mostra a presença de eclesiásticos pecadores sofrendo no 
Juízo Final.

 Figura 4. Hans Memling. O Juízo Final.

Além deste Juízo, na Idade Média Central se acredita que já 
ocorria o Juízo Particular (ou julgamento da alma), isto é, através 
das ações do indivíduo em vida se poderia determinar logo após a 
morte o seu destino. Os puros ligados à Igreja iriam para o Paraíso; 
já os pecadores para o Inferno e os que tivessem faltas não purgadas, 
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iriam sofrer temporariamente no Purgatório. A pastoral da Igreja 
enfatiza mais o medo das punições no Inferno do que as glórias 
do Paraíso.

Visando conscientizar os fiéis e conduzi-los à salvação foram 
compostos manuais comportamentais por religiosos. Um exemplo 
é a Visio Tnugdali (Visão de Túndalo), escrita no século XII por 
um monge e com circulação até o século XVI, trata de um 
cavaleiro pecador que sofre uma “morte” temporária, conhecendo 
os sofrimentos dos espaços infernais e as alegrias dos lugares 
paradisíacos, acompanhado por um anjo. Túndalo se arrepende dos 
pecados e ao voltar ao mundo terreno se torna um modelo de 
cristão ideal. Outra narrativa é o Desengano dos Pecadores (1724), 
composta pelo jesuíta Alexandre Perier, a qual contém quatorze 
capítulos com gravuras, mostrando as penas do Inferno. O objetivo 
da Igreja, portanto, era conduzir as pessoas à salvação no pós-morte. 

(Adriana Zierer)
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http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/index.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/index.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/memling/index.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/memling/index.html


Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

31

ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Leia a letra da canção Juízo Final, de Nelson Cavaquinho 

(1973). Compare as duas versões da Canção na voz de Clara 

Nunes (1), de Alcione (2) e na de Alcione e Clara Nunes (3) 

e na de Noa Peled/Nelson Cavaquinho. Que versão você 

prefere? Por quê? 

2. Pesquise sobre: a. Nelson Cavaquinho; b. Clara Nunes; c. 

Alcione; d. Noa Peled.

A seguir releia a letra e elabore um texto, de acordo com o 

que pede os itens A e B abaixo:

Juízo final, de Nelson Cavaquinho (1973)

O sol há de brilhar mais uma vez 

A luz há de chegar aos corações 

Do mal será queimada a semente 

E o amor será eterno novamente

É o juízo final 

A história do bem e do mal 

Quero ter olhos pra ver 

A maldade desaparecer

O sol há de brilhar mais uma vez 

A luz há de chegar aos corações 

Do mal será queimada a semente 

E o amor será eterno novamente

É o juízo final 

A história do bem e do mal 

Quero ter olhos pra ver 

A maldade…

Fonte: Musixmatch

https://www.musixmatch.com/
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Consultado em: https://www.google.com/

search?q=ju%C3%ADzo+final+letra&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR887BR887&oq

=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.179510763j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Versão com Clara Nunes: Youtube: https://www.youtube.com/

watch?v=q8cfnPc7Cx4 

Versão com Alcione: Youtube: https://www.youtube.com/

watch?v=3XnIFnca6LE  

Versão com Alcione e Clara Nunes: https://www.youtube.com/

watch?v=F8ftGcxeGWg 

Versão com Noa Peled, Nelsom Cavaquinho e Elcio Soares: https://www.

youtube.com/watch?v=tyAIIKk1qwo 

A) Compare elementos da canção com as informações do texto 

sobre o Juízo Final e escreva sobre o que você encontrou.

B) Compare a canção e a imagem de Hans Memling com 

passagens bíblicas que falam da segunda vinda de Cristo e 

escreva sobre o que você concluiu.

https://www.google.com/search?q=ju%C3%ADzo+final+letra&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR887BR887&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.179510763j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ju%C3%ADzo+final+letra&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR887BR887&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.179510763j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ju%C3%ADzo+final+letra&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR887BR887&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.179510763j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=q8cfnPc7Cx4
https://www.youtube.com/watch?v=q8cfnPc7Cx4
https://www.youtube.com/watch?v=3XnIFnca6LE
https://www.youtube.com/watch?v=3XnIFnca6LE
https://www.youtube.com/watch?v=F8ftGcxeGWg
https://www.youtube.com/watch?v=F8ftGcxeGWg
https://www.youtube.com/watch?v=tyAIIKk1qwo
https://www.youtube.com/watch?v=tyAIIKk1qwo
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ALMA - CORPO

A Europa dos séculos XVI ao XVIII se caracterizou por 
um amplo processo de sujeição dos indivíduos a regras 
comportamentais e de modificação das sensibilidades, 

tema que se inscreveria em várias linhagens do pensamento 
filosófico, médico e religioso da época moderna. Visando assegurar 
a civilidade e a moderação das emoções, as pessoas passaram a ser 
ensinadas a encarar seus impulsos físicos como impulsos irracionais 
e a adotar medidas de higiene corporal, a fim de se distinguirem dos 
animais e a afastarem-se de comportamentos tidos como imorais, 
pecaminosos ou infratores. 

Este processo não pode, contudo, ser dissociado das condições 
de vida do período. A falta de higiene, o desconhecimento de 
antissépticos e a falta de um bom saneamento concorriam para os 
surtos periódicos de gripe, tifo, disenteria e varíola. Epidemias e 
ondas de mortalidade grassavam e refluíam, tão misteriosamente 
como haviam aparecido, provocando o terror de populações que 
buscavam a proteção divina. Face ao profundo sentimento de 
culpabilidade ante a demonstração da cólera divina e de impotência 
perante a doença e outros tipos de desgraça, os sobreviventes 
imploravam pela misericórdia divina através da confissão, do jejum 
e das preces em intenção dos mortos. 

Concomitantemente, reforçava-se a crença da existência de 
uma estreita relação tanto entre conduta moral e enfermidade, 
quanto entre cura e arrependimento pelos pecados cometidos. 
Os principais artífices da vinculação das epidemias aos castigos 
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divinos foram os religiosos seculares ou vinculados às ordens, que 
a instrumentalizaram, disseminando esta concepção através de 
discursos orais e escritos, imagens, ritos e cerimônias e estabelecendo 
que as curas se davam através da intervenção da medicina de Deus. 
Também procissões, bênçãos, jejuns e missas diminuíam a ansiedade 
e predispunham os doentes à cura pela imaginação e pela fé. Esse 
aspecto pode ser observado tanto no emprego de água benta e 
relíquias e no culto aos santos, quanto na manutenção de algumas 
convenções relativas ao enterramento dos mortos, tais como a de 
que o corpo deveria ficar voltado para o nascente e que o funeral 
deveria incluir óbolos para os pobres, o que estava evidentemente 
associado à preocupação com o bem-estar espiritual da alma do 
falecido. 

Se o destino da alma causava o temor no homem setecentista, 
então os sacramentos, que contribuíam para a salvação, adquiriam 
grande importância e o medo de morrer sem eles era avassalador. 
Só entrava no Purgatório aquele que fosse batizado. [ver verbete 
Purgatório]. Na Europa setecentista, a administração dos 
sacramentos de penitência, eucaristia e extrema-unção visavam 
ajudar o moribundo a ter uma boa morte. [ver verbete Sacramentos]. 
No discurso eclesiástico, o sacramento da comunhão e extrema-
unção dado ao moribundo perdoava os pecados pendentes do 
enfermo, culpas esquecidas durante a confissão. Se morrer pecador 
significava ir para o Inferno, onde a alma sofreria eternos suplícios, 
morrer sem estar em pecado mortal assegurava a salvação da alma 
[ver verbete Salvação].

Vale lembrar que a extrema-unção era recebida pelos 
moribundos, ocasião em que eram ungidos com o óleo santo e 
recebiam o viático. A recepção deste último estava envolta em uma 
série de superstições, dentre as quais se destaca a de que se constituía 
em, praticamente, uma sentença de morte. O Concílio de Trento 
(1545-1563), posteriormente, procurou refrear esse temor em 
relação à recepção do viático, vinculando-a à unção dos enfermos e 
revestindo-a de um caráter de auxílio na recuperação do paciente. 
De qualquer forma, o terror resultante do temor da morte produziu 
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a introjeção de valores piedosos, da qual resultava uma conduta 
social ajustada aos preceitos morais da religião. Difundia-se, por 
meio desta percepção, a crença de que somente os justos, purgados 
e educados se encontrariam com o Senhor no Paraíso. 

Em uma concepção judiciária do mundo, a do Juízo Final, o 
moribundo se via diante de uma audiência solene, na presença de 
todas as forças do Céu e do Inferno, cabendo a ele vencer as seduções 
dos diabos com o auxílio do seu anjo da guarda. A evocação dos 
horrores da decomposição durante a vida, tanto como depois da 
morte, explorada por literatos, pintores e clérigos produziu entre 
os ainda não-cristãos uma prontidão para a aceitação da separação 
total da alma do corpo e, consequentemente, da vida eterna.

Enquanto a vida, para os cristãos dos séculos XVI ao XVIII, era 
percebida como uma oportunidade de provar a fé através de uma 
vida virtuosa, a morte era uma espécie de sono profundo, mediado 
pela expectativa da ressurreição, quando as almas voltariam a habitar 
os corpos, percepção que poupou gerações ao longo de séculos da 
ideia aterradora do fim definitivo. Assim, as aparições das almas do 
Purgatório [ver verbete Purgatório], que vinham pedir aos vivos 
orações, coletas de donativos ou a reparação de erros cometidos, 
foram transformadas em uma crença de significação moral pela 
Igreja. Disso decorreria uma nova atitude cristã a respeito dos 
mortos, na medida em que estes deixaram de provocar medo nos 
vivos, ampliando o apego ao dogma da ressurreição dos corpos. 

Considerando-se, especificamente, os efeitos da expansão 
europeia e o projeto de evangelização promovido a partir dos 
séculos XV e XVI, eles não apenas colocaram povos e culturas 
em contato, como também favoreceram a propagação de 
doenças desconhecidas dos nativos americanos. Encarregados da 
evangelização dos nativos americanos, os missionários entenderam 
que suas almas se encontravam presas dentro de seus corpos, razão 
pela qual procuraram controlar e restringir sua ação física, sentidos, 
desejos e vontades, a fim de que a alma se desenvolvesse da forma 
considerada a mais adequada. Para tanto, recorreram a espetáculos 
(que conciliavam a música e as encenações teatrais), a procissões e a 
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missas nas quais os indígenas deveriam demonstrar sua plena adesão 
à ritualística cristã. 

A normatização cotidiana é observável nas referências à 
existência não apenas de um lugar adequado, mas de um tempo 
próprio para cada coisa. Havia um dia da semana específico para o 
batismo, outro para casamentos, dias determinados para confissões 
e o ponto exato do dia ou da missa em que deveriam ocorrer. 
A disposição dos fiéis na igreja também era organizada. Antes da 
missa, as crianças, separadas em filas por sexo, cantavam no átrio e 
repetiam orações em voz alta. Depois, as mulheres adultas entravam 
na igreja pelas portas principais, enquanto que os homens, pelas 
laterais. A nave central era ocupada pelos guerreiros e caciques, 
que tinham direito a cadeiras e podiam assistir à missa sentados. O 
resto da comunidade podia sentar-se no chão ou assistir ao ofício 
de joelhos. Atrás das autoridades civis ficavam os rapazes e, mais ou 
menos dois metros atrás, acomodavam-se as moças, evitando-se que 
houvesse até mesmo um contato visual entre eles. No fundo e nas 
naves laterais, se colocavam as mulheres, e no espaço que sobrava 
espalhavam-se os homens. A fim de fiscalizar os comportamentos 
dos indígenas, havia pessoas encarregadas de vigiá-los durante a 
missa.

A moderação das emoções pela normatização de ações e a 
eliminação de comportamentos inconvenientes ficam evidenciadas 
na utilização de códigos de postura corporal, tais como os de 
curvar-se diante do santo em sinal de respeito, baixar a cabeça 
como forma de aceitar uma ordem, caminhar de uma determinada 
forma em uma procissão e ocupar um lugar específico dentro da 
igreja durante a missa, entre outros. Condutas esperadas de almas 
cristãs e de corpos dóceis, não mais de corpos voluntariosos, 
amorais e doentes à espera da salvação de suas almas, dependentes 
de curandeiros e magos, que se dedicavam ao preparo de poções 
e elixires e a rituais xamanísticos tidos como diabólicos. Essa é 
a sensibilidade religiosa que as narrativas produzidas pelos padres 
encarregados da catequese nas terras de missão americanas nos 
revelam. Nelas, encontramos descrições que ressaltam o abandono 
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de certas práticas tradicionais e as condutas devotas dos indígenas 
durante as celebrações religiosas nas reduções, aldeias e vilas da 
América portuguesa e espanhola nos séculos XVI, XVII e XVIII.

Se até meados do Setecentos, acreditava-se que a adoção de 
certos procedimentos terapêuticos mágico-religiosos e, sobretudo, a 
conduta virtuosa de um fiel devoto asseguravam a salvação da alma, 
nos séculos seguintes, a saúde dos corpos, a salubridade dos espaços 
e a normatização dos comportamentos sociais deixariam de ser 
atribuições somente da Igreja, de irmandades e ordens religiosas, e 
passariam, gradativamente, a ser assumidos pelas autoridades civis 
e por médicos e higienistas. Ao final do século XVIII e ao longo 
do século XIX, a definição do grau de inserção na verdadeira 
cultura não mais dependia da bem-sucedida moderação dos corpos 
buscada por clérigos, teólogos e filósofos moralistas, mas de outras 
orientações e cuidados dispensados aos doentes e, especialmente, aos 
saudáveis. Isto se deveu ao alargamento do conhecimento médicos, 
especialmente sobre anatomia e fisiologia, contrapondo-se a visões 
constituídas pelo discurso religioso cristão e a entendimentos de 
que o corpo estava sujeito à influência de planetas ou de forças 
ocultas, que provocavam comportamentos transgressores e pouco 
virtuosos, potencializando a condenação não apenas do corpo, mas 
também da alma.

(Eliane Cristina Deckmann Fleck)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. A partir da leitura do texto, nos familiarizamos com as 

formas empregadas pelos religiosos católicos do período 

moderno europeu para instruir os fiéis ou aqueles que eles 

desejavam converter, tais como os que eram tidos como 

hereges, idólatras e pagãos. Assim sendo, responda:

• Quais eram os cuidados e as recomendações em 

relação à alma?

• Quais eram os cuidados e as recomendações em 

relação ao corpo?

2. Atualmente, os cuidados com a mente (alma/espírito) 

e com o corpo são altamente recomendados tanto por 

profissionais das áreas da saúde e da psicologia, quanto 

por religiosos das mais diversas confissões. Em grupo, 

elaborar um quadro que contemple uma comparação 

entre preceitos científicos (Educação Física, Fisioterapia, 

Psicologia, etc.) e religiosos (Católicos, Evangélicos, Espíritas, 

Umbandistas, etc.) que definem condições tidas como 

ideais para os cuidados do corpo e da alma na atualidade. 
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ANJOS

Quando falamos sobre a morte e os mortos, o que 
podemos chamar de anjos? Como foram organizados? E 
como estão presentes na vida das pessoas? Os anjos são 

crianças mortas. Trata-se de um saber milenar que foi ensinado no 
mundo cristão. Na América portuguesa foi ensinado pelos jesuítas 
e colonizadores.

No passado, as crianças batizadas e mortas até completarem os 
sete anos eram chamadas de anjos e anjinhos. Muitos documentos 
históricos, registros paroquiais, escritos de viajantes, cronistas, 
memorialistas, jornais, fotografias, etc, mostravam e narravam sobre 
os momentos nos quais crianças mortas eram identificadas como 
anjos, após a morte. Elas eram recobertas com as cores dos anjos do 
Céu (azul, rosa e branco, principalmente), em caixões pequeninos 
(de madeira ou até mesmo de papelão), cobertos com panos e 
fitas coloridas. Às vezes, eram levados em andores alegremente, 
com bandas de músicas acompanhando os enterros pelas ruas dos 
povoados e vilas, nos casos das famílias mais ricas. Essa demonstração 
pública do festejo da ocasião da morte de crianças era comum na 
América portuguesa e no Brasil Império. Em algumas regiões, essa 
prática avançou no século XX. 

Na crença religiosa ensinada no passado, morrer na infância 
tinha um certo sentido positivo, apesar da perda. Isso tem origem 
nos escritos bíblicos, quando Jesus disse “deixai vir a mim as 
criancinhas”. Muitos acreditavam que a morte na infância não 
provocava as mesmas dores que a morte de adultos.  As crianças, 
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como não tinham conhecimento sobre os pecados, eram inocentes 
e puras, e não praticavam ações que pudessem prejudicar os vivos. 
Assim, elas ganhavam os sentidos de inocência, candura e serenidade 
dos anjos, iguais àqueles que oficialmente existem no Céu.

Nos ensinamentos cristãos, os anjos do Paraíso cristão foram 
inventados por Deus na Criação. Ele teria criado os mundos visível 
e invisível. O mundo visível foi destinado ao homem e às demais 
criaturas. Já o mundo invisível, ficou sob a guarda dos anjos, sendo 
eles seres invisíveis, imateriais e eternos. Oficialmente, a Igreja 
Católica organizou os anjos habitantes do Céu em uma ordem 
decrescente, uma hierarquia. Eles foram organizados em nove 
coros, divididos em três hierarquias. A primeira delas compreende 
os ‘serafins’ (identificados como espíritos de fogo e de amor), os 
‘querubins’ (apontados como plenos de ciência divina) e os ‘tronos’ 
(no patamar mais elevado do Céu). A segunda foi constituída das 
‘denominações’, constantemente a serviço de Deus e dominadoras 
dos outros espíritos, das ‘virtudes’, comunicadoras da força divina 
às ordens inferiores, e das ‘potestades’, prestadoras, aos outros, sua 
ajuda sempre benéfica. Por fim, a terceira hierarquia comporta os 
‘principados’, os ‘arcanjos’ e os ‘anjos’, estes últimos, em contato 
direto com os homens. Na tradição católica, os anjos bons são 
dotados de sabedoria e obediência a Deus. Os anjos maus foram 
expulsos do Paraíso pela milícia liderada pelo anjo guerreiro São 
Miguel Arcanjo.

Os anjos da terra (crianças mortas) se assemelham àqueles 
do Paraíso, como estão presentes em muitas imagens de santos, 
principalmente de Nossa Senhora, a exemplo das imagens da 
Imaculada Conceição e de Nossa Senhora dos Anjos. Geralmente 
eles são pequeninos, como as criancinhas, sem roupas, com asas 
coloridas, brancos, voando nos contornos de Maria ou sob seus pés. 
Nas práticas religiosas, algumas irmandades (grupos de religiosos) 
foram dedicadas a eles, como é o caso da Irmandade de São Miguel 
Arcanjo. Oficialmente, é ele quem pesa os pecados das almas. 

Você pode se perguntar: as crianças batizadas e mortas são 
almas? A princípio, a resposta é não. Nos saberes ensinados no dia a 
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dia, tanto no passado da colonização portuguesa na América, como 
no presente, elas são anjos. E anjos não são almas. Não há, por 
exemplo, assombrações com anjinhos. 

Há crenças que dizem que é bom ter anjinhos da família, pois 
eles são ou serão seus protetores. Como no passado a mortandade 
de crianças era muito elevada (o que chamamos de alta taxa de 
mortalidade infantil), e as famílias possuíam muitos filhos, era 
comum que elas tivessem pelo menos um anjinho. Muitas eram as 
doenças que afetavam as criancinhas e tiravam suas vidas. Elas eram 
chamadas de “doenças de menino novo”. Entretanto, como esses 
saberes são dinâmicos, há quem diga que as crianças mortas são 
anjos e almas ao mesmo tempo, já que os homens foram criados 
por Deus com corpo e alma.

Diziam os mais velhos que as pessoas não podiam chorar 
quando as criancinhas morriam, visto que as lágrimas faziam pesar 
as asas dos anjos, e isso dificultava seu voo ao Céu. Também há casos 
de cartas que eram escritas e colocadas nas mãos dos anjinhos antes 
dos enterros. Os escritos faziam pedidos aos Céus, pois o anjinho 
era agora um intercessor junto a Deus. Pegar nas mãos e nos pés dos 
anjinhos eram práticas de devoção e proteção divina. Até meados 
do século XX, as famílias que possuíam recursos fotografavam 
os anjinhos antes deles serem enterrados. Atualmente, isso ainda 
ocorre, principalmente com o aumento do uso de celulares. 

FIGURA 1 - Maya

Foto: acervo do autor. 2013.
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Nas crenças populares, as mães que perderam seus filhinhos e 
ganharam os anjinhos já garantiam a sua salvação, assim, apesar da 
dor de perder um filho, era bom ter um anjinho na família. Porém, 
essa deveria ser uma vontade de Deus. Não cabia aos familiares 
desejar um anjinho. Na crença religiosa, era Deus que definia quem 
nascia para ser anjo e deveria voar para o Céu, e quem seguia a vida 
na Terra. 

Como os anjos do Céu foram organizados numa hierarquia, os 
anjos da Terra também foram divididos. Nas crenças religiosas não 
oficiais, as criancinhas mortas foram divididas segundo o tempo 
da vida e sua interação no cotidiano. Segue a ordem: 1. Serafins; 2. 
Anjos; 3. Papudos.

Os primeiros, anjos serafins, são puros por natureza, pois são 
aqueles que nasceram mortos, logo, não se alimentaram em vida. 
A ausência do alimento é um ponto importante na construção 
desses anjos, visto que, como não se alimentaram, nem mesmo do 
leite materno, eles não absorveram os males e pecados do mundo 
terreno e dos homens. Assim, são sagrados por excelência, e foram 
escolhidos por Deus para nascerem anjos e voarem diretamente 
para o Paraíso. 

A segunda ordem, os anjos, eram as crianças que morriam 
após serem batizadas e antes dos sete anos. No passado, elas não 
sabiam a diferença entre o pecado e o não pecado, eram inocentes. 
Porém, elas viveram no mundo terreno, pisaram o chão e se 
alimentaram do leite materno e/ou das comidas comuns do dia 
a dia. Há crenças que dizem que, mesmo sendo anjos, era preciso 
vomitar os alimentos ingeridos quando vivos. Para isso, quando 
mortos na Terra, voam na direção do Purgatório. Lá vomitam o 
leite materno e outros alimentos. Só depois disso podem voar 
rumo ao Céu. Por fim, a terceira ordem é formada pelos papudos. 
Estes são aqueles que falam palavrões e são desobedientes aos pais. 
Logo, cometem pecados, não graves. Eles estão na faixa dos sete 
anos, o limite temporal dos anjos. 

(Joaquim dos Santos)
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ATIVIDADE DIDÁTICA 

Considerando que seu aprendizado é muito importante, e que 

você é um sujeito histórico do seu tempo, exercite a reflexão 

sobre o tema dos anjos fazendo os seguintes exercícios:

1. Pesquise fontes históricas (fotografias, sites, jornais, redes 

sociais, monumentos, etc.) que apresentem casos de 

morte na infância, bem como os índices de mortalidade 

infantil da sua cidade ou comunidade. Fazendo uso dessas 

informações, em equipe, monte o Painel Anjos da Morte 

apresentando as diferenças entre as imagens e os índices 

de morte infantil do passado e do presente, como também 

analisando e descrevendo como as crianças mortas foram 

retratadas no passado e como são retratadas no presente 

(ex: roupas, acessórios, caixões, enterros, fotografias e etc). 

2. Entendendo que é preciso reconhecer e valorizar as 

diferenças regionais e culturais, pesquise na sua cidade 

sobre festividades religiosas, encenações culturais, grupos 

de brincantes de tradição e outras práticas culturais que 

apresentem imagens e/ou representações de crianças 

representando anjos, vivas ou mortas. Com isso, organize 

o Mapeamento Anjos nas Práticas Culturais. Conhecer 

as formas como os moradores da nossa cidade vivem é 

importante para a afirmação da nossa identidade cultural.
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ARS MORIENDI 

Manual devocional voltado ao ensino de práticas corretas 
para uma “boa morte”, com o intuito de auxiliar na 
salvação da alma. Existe uma versão mais longa, inspirada 

pelos escritos de Jean Gerson, proveniente da Ars Tripartitum (c. 
1408), sem imagens, voltada aos eclesiásticos e uma mais curta a Ars 
Moriendi, com imagens, dedicada aos leigos, compostos na forma de 
block-books (ilustração e escrita em blocos de madeira de um único 
lado do papel).

Está relacionada ao tema do Além, ao desejo de ir ao Paraíso e 
ao medo do Inferno. Visava ensinar a arte do morrer ou melhor, do 
bem morrer. Mostrava as práticas, orações e atitudes que o doente 
e seus familiares deveriam adotar para ajudá-lo no momento da 
morte. No período medieval, “ars” significava “saber fazer” e 
surgiram no século XV vários livros sobre a arte de trovar, guerrear, 
morrer, entre outras artes. Esses livros devocionais sobre a Arte 
do Bem Morrer foram escritos em latim e línguas vernáculas e 
ilustrados com xilogravuras (gravuras em madeira), tendo enorme 
circulação nos séculos finais da Idade Média, devido à Peste Negra. 
Neste momento de preocupação com a morte, também houve a 
circulação de outras manifestações, como a Dança Macabra. A sua 
circulação se beneficiou com o início da imprensa e continuou ao 
longo da Idade Moderna (até 1700), por vezes adentrando a Idade 
Contemporânea, com novos elementos. 

Para que o fiel conquiste um bom lugar no Além, conseguindo 
purgar as suas penas, diminuindo o tempo no Purgatório e 
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conseguindo chegar o mais rápido possível ao Paraíso, é necessário 
que durante a sua vida tenha seguido corretamente as orientações 
cristãs, indo a missas, fazendo doações, a confissão anual, a penitência 
pelos pecados. Mesmo que tenha tido ações corretas, o momento 
da morte pode levar tudo a perder, pois os demônios são traiçoeiros 
e podem levar à perdição da alma.

O livro é dividido em onze capítulos com pequenas histórias 
edificantes (exempla), mostrando os diálogos dos seres divinos e 
diabólicos com o moribundo, visando reforçar os dogmas cristãos e 
apresentar modelos de comportamento indicados pela Igreja, cada 
um seguido por uma xilogravura.

As cenas têm como centro um moribundo deitado no leito e 
a disputa entre anjos e demônios pela alma. É como se fosse uma 
peça teatral na qual o quarto se constitui no espaço central do 
palco, o doente é o protagonista, e em torno dele e do leito, ocorre 
o combate entre as milícias celeste e infernal que o conduzirão 
ao Inferno ou ao Paraíso. De um lado temos os anjos, Cristo e os 
santos, e, de outro, os demônios animalizados. A própria organização 
espacial das imagens espelha a disputa. No centro, o moribundo 
deitado e, ao seu redor, familiares e amigos. Em baixo, associado 
com o Inferno, os demônios lhe apresentam as tentações; acima da 
cama, representando o Paraíso, estão santos, anjos, Jesus Cristo, a 
Virgem Maria, assegurando a proteção e o amor de Deus. 

Ao contrário da concepção atual da morte, que ocorre de 
forma individual e solitária, no espaço do hospital, naquele período, 
o falecimento era uma cerimônia pública, momento quando 
o doente é acompanhado por seus amigos, parentes e vizinhos 
que devem ajudá-lo no momento do trespasse, consolando-o e 
ajudando-o na hora da morte, confissão, extrema-unção, confecção 
do testamento, orações. Estes, no entanto, não veem o combate 
espiritual que está sendo travado diante do moribundo, cena que é 
acompanhada somente por este e os espectadores do livro.

É importante também a solidariedade entre os vivos, com 
as pessoas próximas do moribundo o auxiliando no momento da 
morte, buscando velar a sua alma, assim como, procurando cuidar 
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dele após o trespasse por meio dos sufrágios, através de missas, 
orações e doações.  

Há relatos de fantasmas no Medievo que procuram lembrar 
aos vivos de ações que deveriam ser feitas para o cuidado da alma 
após a morte. Por isso a Ars Moriendi é mais um elemento tanto de 
solidariedade entre vivos e mortos, como um manual educativo, 
visando conduzir os fiéis à salvação da alma.

Os familiares não veem o combate entre anjos e diabos, que 
são assistidos somente pelo enfermo. O objetivo dos demônios 
é distanciar o cristão do caminho traçado pela Igreja: seguir 
os dez mandamentos, fazer a confissão, realizar as sete obras de 
misericórdia, fazer o testamento, fazendo com que este caia nos 
sete pecados capitais e conduzir as almas ao Inferno, castigando-as 
até o fim dos tempos. As boas e más ações são pesadas no momento 
da morte e também apresentado o livro com as ações do morto. O 
leito de morte é o lugar derradeiro, no qual o corpo e a alma são 
postos à prova. O objetivo é levar o indivíduo ao arrependimento e 
à salvação e mostrar os passos para levar uma boa vida cristã.

A função dos diabos é desestabilizar e tirar a confiança do 
enfermo, visando levá-lo ao Inferno e a das milícias celestes é a de 
dar confiança e conforto ao moribundo. É fundamental o papel do 
livre arbítrio do cristão. Qualquer dúvida pode ser fatal e retirá-lo 
da salvação. As ações realizadas em vida serão julgadas e também 
haverá lembranças de histórias bíblicas.

Há uma tensão escatológica entre as Quatro Últimas Coisas: 
Morte, Julgamento, Paraíso e Inferno e a implícita noção de Juízo 
Final e fim do mundo, ao mesmo tempo se preocupando com as 
ações individuais durante a vida (Juízo Particular), que levariam ou 
não a um bom lugar no Além. A Ars Moriendi enfatiza a noção do 
julgamento individual das almas no pós-morte, já que o destino do 
indivíduo era decidido no momento da morte.

A imagem com a função de instruir, comover e ensinar 
durante a Idade Média têm o papel fundamental de fixar a imagem 
e o conteúdo dos capítulos da Ars Moriendi, que funciona como 
uma espécie de sermão visual.
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Cada capítulo é seguido por uma tentação e depois uma 
exortação positiva por parte do anjo, visando afastar o fiel das forças 
demoníacas. Desses onze capítulos, cinco tratam das tentações e os 
outros cinco, da esperança fornecida pelo anjo. Cada capítulo de 
tentação é seguido por outro,  de conselho, visando dar força ao 
moribundo para resistir, assim temos a seguinte estrutura:

ESTRUTURA DA ARS MORIENDI – Capítulos e Imagens
 

Cinco Tentações do Diabo Cinco Conselhos do Anjo

Dúvida contra a fé Fé

Desespero Esperança

Impaciência Paciência

Vã Glória/Orgulho Humildade

Avareza
Renúncia/Desprezo das coisas mun-
danas

Na primeira Fé/Dúvida contra a fé os demônios tentam incutir 
no moribundo a vontade de cometer o suicídio. Apresentam dizeres 
como “o Inferno não existe”; “Mate-se”. A imagem seguinte, 
relacionada à fé, o anjo reanima o indivíduo, afirmando “seja firme 
na fé”, note-se a presença da corte celeste, enfatizando o papel dos 
santos e necessidade de intercessão divina. Muitas vezes os santos 
passaram por momentos de provação antes da morte e são modelos, 
o que auxilia o fiel no fortalecimento da fé.

Na tentação da impaciência, demônios lembram ao 
moribundo os seus sofrimentos e sua frágil condição física, visando 
desestabilizar o fiel e desconfiar de seus parentes, fazendo pecar 
contra o amor divino e a caridade. 

O fólio seguinte mostra em contraposição a impaciência e a 
paciência como pode ser visto a seguir:
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Figura. 1. Ars Moriendi. A Boa Inspiração do Anjo pela Paciência. c. 1470. Publicado na 
Alemanha.

A cena mostra ao redor do enfermo os santos que sofreram 
antes da morte, como Santa Bárbara com a torre, Santa Catarina 
com a roda e Santo Estêvão com as pedras. Representa ainda Cristo 
com os instrumentos do seu flagelo, como a coroa de espinhos. 
Deus pai olha diretamente ao enfermo e segura um dardo, que 
pode aliviar o sofrimento. Vemos também um diabo animalizado 
de cabeça para baixo. Toda a cena visa mostrar o amor divino e a 
possibilidade de salvação se o fiel se mantiver forte e com esperança.

Na tentação pelo orgulho, os demônios tentam atrair o 
moribundo para as riquezas materiais, mostrando-lhe uma coroa, 
com dizeres que ele a merecia, podendo levá-lo a duvidar do 
papel de Cristo como rei dos reis e da coroa divina, oferecida aos 
verdadeiros crentes. Os anjos tentam evitar que a alma caia no 
pecado de Lúcifer. Na imagem que lhe contrapõe, figuras angélicas 
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rodeiam o leito do enfermo e lhe confortam procurando fortalecer 
a sua fé. 

Por fim, os demônios procuram lembrar do apego tanto aos 
bens materiais (pecado da avareza), na figura de um cavalo, como 
lembrar como é difícil ao moribundo abandonar os seus entes 
queridos. Mas para atingir o Paraíso, é necessário a renúncia dos 
bens materiais e familiares, daí a lembrança pelos seres divinos ao 
doente da virtude da humildade, enquanto que embaixo na imagem 
é representada a Boca do Leviatã (representação do Inferno) e 
pessoas sofrendo no seu interior. 

Graças ao auxílio divino, a alma é vitoriosa e temos a décima 
primeira gravura que coroa o livro:

Figura 2. Ars Moriendi. Triunfo sobre a Tentação. (c. 1470). Publicado na Alemanha.
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Um religioso, que aparenta ser um monge, está ao lado do 
moribundo com uma vela acesa na mão. A alma, representada 
em forma de miniatura, sai da boca do morto e é recebida por 
anjos. Vemos também santos, a virgem Maria e Cristo crucificado. 
O religioso segura uma vela. Em baixo, pequenos demônios 
animalizados, com pés de bode e feições bestiais, portam dizeres 
negativos em faixas, tais como, “estou furioso”, “isso não é 
consolo” e “perdemos esta alma”. Nesta imagem observamos que 
o combate das forças do bem foi vitorioso, na medida em que a 
alma, acolhida pelos anjos encontrou a salvação. Portanto, o livro 
se encerra com uma mensagem de esperança aos que seguissem os 
seus ensinamentos, na expectativa de conseguirem um bom lugar 
no Além.

(Adriana Zierer)
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ATIVIDADE DIDÁTICA 

Observe a imagem a seguir com a pintura de Hieronymus 

Bosch, referente ao momento da morte. A pintura foi realizada 

no contexto da Dança Macabra e da Arte do Bem Morrer. 

Percebemos a presença da morte pelo esqueleto que abre 

a porta e o moribundo em sua cama.  Após observar a cena, 

responda:

1. Qual o papel do anjo na cena e 

por que ele olha para cima?

2. Quem se encontra na parte de 

cima do dossel, olhando para 

baixo?

3. Essa imagem segue a estrutura 

de outras sobre a Arte do Bem 

Morrer? Justifique.

4. A figura que se encontra em baixo 

parece ser o próprio moribundo 

quando estava bem de saúde. O 

que ele pretende fazer?

5. Quantos diabos há na imagem? 

Descreva-os.

6. O que está sendo entregue para 

o moribundo em sua cama no 

momento da morte?

7. Na sua opinião esta pessoa 

Figura1. Hieronymus Bosch. A morte do Avarento. (c. 1490). National Gallery of Art, Washin-
gton. FONTE: https://www.wga.hu/framese.html?/html/b/bosch/5panels/10deathm.html 
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conseguiu a salvação da sua alma? Justifique.

8. Compare esta imagem com outra de Bosch, um dos anéis 

da obra Os Sete Pecados Capitais (em cima, à esquerda). 

Procure esse anel na obra Os Sete Pecados Capitais. 

Disponível em: https://www.wga.hu/frames-e.html?/

html/b/bosch/2deadly/index.html
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CEMITÉRIO - NECRÓPOLE

A palavra cemitério é originária da cultura grega Koimetérion, 
de Kio’ao, que significa “eu durmo” e do latim Coemeterium, 
lugar funerário, Necropólis (nekrópolis).  No transcorrer da 

história ocidental construíram-se diversas configurações de 
cemitérios. Na antiguidade egípcia os cemitérios eram instalados 
fora da cidade como os grupos celebrativos das pirâmides 
monumentais de Gizé em torno do Rio Nilo e o cemitério do 
vilarejo de Deir el Medineh que contém túmulos piramidais 
organizados dentro de um espaço específico. A civilização etrusca 
criou necrópoles com grandes tumbas decoradas, alinhadas e 
cobertas por vegetação, instaladas ao longo de uma estrada 
secundária, uma cidade para os mortos (Necrópole da Benditaccia, 
em Cerveteri). No Império Romano construíram-se mausoléus, 
sepulcros e catacumbas para seus mortos, fora dos limites da cidade, 
como a Via Ápia Antiga de Roma, a estrada mais importante da 
época (312 a.C.). No início do cristianismo sepultavam-se os 
cristãos nas catacumbas subterrâneas, de caminhos irregulares com 
pequenos ambientes e nas laterais nichos retangulares escavados 
destinados a abrigar os cadáveres - os lóculos, como a Catacumba 
de Priscilla (II - V d.C., Roma). Na Idade Média surgem os lugares 
sagrados, como as Necrópoles Reais no interior das igrejas repletas 
de monumentos suntuosos construídos para celebrar a nobreza da 
época como a Basílica de Sant Denis que abrigou os reis e rainhas 
da França do século VI até o século XVI. A seguir aparecem os 
Campos-santos instalados para enterrar os mortos dentro de uma 
propriedade administrativa religiosa ao ar livre. Além de enterrar os 
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mortos em valas comuns ou em sepulturas individuais, eles também 
tinham outras funções como espaço de convivência social da 
cidade, como o Cemitério dos Inocentes (1180- 1780), em Paris. 
No Brasil os claustros das igrejas coloniais colocam as lápides de 
seus clérigos falecidos nos corredores e nos seus jardins internos. As 
igrejas das cidades históricas do estado de Minas Gerais até hoje 
enterram seus membros religiosos nos cemitérios adjacentes às 
igrejas. Um caso de reconhecimento nacional é o túmulo do então 
Presidente da República Tancredo Neves (1910-1985) que foi 
enterrado no túmulo da família que se encontra no Cemitério da 
Venerável Ordem Terceira de São Francisco de São João Del Rei. 
Tipologia dos cemitérios na sociedade moderna. Questões como 
insalubridade, sensibilidade olfativa e pandemias foram fatores 
preponderantes para o deslocamento dos cemitérios do espaço 
urbano para os subúrbios a partir do século XVIII e como 
consequência ocorreu uma proliferação de modelos de cemitérios. 
Um novo lugar simbólico e secularizado para o sepultamento de 
diferentes classes sociais que buscaram preservar identidades 
próprias, alguns repletos de obras de arte como os cemitérios 
convencionais secularizados. São espaços extraurbanos ampliados a 
partir de 1860 a 1930 com o objetivo de refletir a reestruturação da 
sociedade moderna que trabalha com o confronto dialético de 
duas realidades conceituais de vida. Na cidade a burguesia vigente 
criou modelos gerais de urbanização e tipologias de serviços que 
visaram ao bem-estar coletivo dos vivos. Na cidade dos mortos 
criou-se um entrelaçamento arquitetônico e paisagístico na 
construção do espaço funerário a céu aberto replicando a estética 
social em uma “Cidade Miniatura” com serviços de suporte para os 
funerais. Buscava-se então adquirir propriedades perpétuas 
administradas pelo poder público. No início do século XX muitos 
destes cemitérios chegaram a um nível sofisticado de abrigar uma 
produção artística funerária que hoje consideramos como “museu 
a céu aberto”. Na Europa, cemitérios como Père-Lachaise (1804, 
Paris, França); Monumental de Staglieno (1835, Gênova, Itália); 
Modernista de Montjuïc (1883, Barcelona, Espanha); e no Brasil o 
Cemitério Campo Santo de Salvador (1840, Salvador); Cemitério 
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da Santa Casa de Misericórdia (1843, Porto Alegre), Cemitério São 
João Batista (1851, Rio de Janeiro); Cemitério da Consolação 
(1858, São Paulo), entre outros, conservam acervos de arte funerária. 
Hoje, os cemitérios de médio e pequeno porte no Brasil de modelo 
convencional secularizado estão sendo pesquisados por membros 
da ABEC (Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais). Os 
cemitérios edifícios advêm do século XVIII, no período do 
Iluminismo na Europa. São construções de mausoléus coletivos e 
de tumbas familiares localizados fora da cidade em áreas abertas 
inspirados nos monumentos da antiguidade romana, criados por 
arquitetos franceses do período pré-revolucionário e revolucionário 
como Etienne Louis Boullée (1722- 1799) que construiu o 
Cenotáfio de Newton e Claude Nicolas Ledoux (1736- 1806) que 
projetou a Necrópoles de Chaux.  Exaltavam a ciência, a razão, o 
dever cívico, representado por formas geométricas sólidas como a 
pirâmide, o obelisco, a coluna, o globo, que simbolizam a eternidade, 
a igualdade, o sublime, enfim os valores cívicos e morais não 
religiosos. Os cemitérios de anjos são destinados aos enterramentos 
de crianças recém-nascidas. Citamos o Cemitério dos Anjos 
(atualmente abandonado) em Olhos D’agua no distrito de Joca 
Tavares, no município de Bagé (RS). Os Cemitérios de animais 
inicialmente foram construídos por pessoas ou entidades voltadas à 
defesa dos animais e hoje já temos firmas particulares especializadas 
no enterro e cremação dos animais. Possuem estruturas similares 
aos cemitérios parques, como o Cemitério e Crematório de 
Animais. Memorial Park-Amigo fiel em Florianópolis e o 
Cemitério de Cachorros na cidade do Rio de Janeiro, um dos mais 
antigos do país.  Atualmente há uma expansão deste tipo de 
cemitério dado o número maior da relação afetiva entre os vivos e 
os animais. Os cemitérios de guerra construídos nos períodos de 
pós-guerra visam homenagear seus mortos “heróis de guerra”. 
Muitos cemitérios deste gênero surgiram após a Segunda Guerra 
Mundial na Europa e na América do Norte. Possuem geralmente 
um traçado simples, frequentemente simétricos, com monumentos 
idênticos enfileirados, com dados elementares dos falecidos. Em 
Pistóia, na Itália, existe o Cemitério Militar Brasileiro, onde foram 
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enterrados os membros da Força Expedicionária Brasileira que 
morreram em ação durante a 2ª. Guerra Mundial. No Brasil existem 
poucos cemitérios de mortos provenientes de uma batalha, como 
o Cemitério do Heróis, no município de Jardim (MS) que presta 
homenagem aos heróis da Guerra do Paraguai - Guerra da Tríplice 
Aliança. Este é cercado de arame com troncos de madeira, onde 
está o túmulo de José Francisco Lopes, um dos brasileiros 
condecorados nesta guerra. Os cemitérios dos africanos foram 
destinados àqueles que vieram trabalhar como escravos no Brasil 
durante o século XVIII. Muitos morriam devido às condições 
precárias de vida e eram enterrados próximos de senzalas, e temos 
poucos registros sobre estes cemitérios. Os que viviam na cidade 
eram enterrados no interior de igrejas de suas irmandades ou ao 
seu redor, como no caso da Capela de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos, na cidade de Pirenópolis (GO). Há um levantamento 
arqueológico realizado na cidade do Rio de Janeiro que destaca o 
Cemitério dos Pretos Novos (1772- 1830), isto é, dos escravos que 
morriam recém-chegados de navio na Baía de Guanabara. Foram 
enterrados na região do Valongo, então fora dos limites da cidade. 
Neste sítio arqueológico existe o Instituto de Pesquisa e Memória 
Pretos Novos (2005). Os cemitérios dos excluídos foram construídos 
em várias cidades do país para acomodar mortos vitimados por 
doenças epidêmicas. Estes cemitérios distantes da cidade possuem 
uma estrutura similar aos modelos de cemitérios convencionais. Os 
cemitérios dos leprosos normalmente são instalados próximo do 
complexo hospitalar que os abrigam, como o antigo Cemitério 
Nossa Senhora do Carmo próximo ao Asilo Colônia Santo Ângelo 
em Mogi das Cruzes (1928, SP). Com uma preservação precária, a 
maioria dos sepulcros não possuem identificação do morto 
vitimizado por uma doença estigmatizada. Os cemitérios étnicos 
foram construídos no Brasil  a partir do século XIX com o 
estabelecimento de imigrantes de várias nacionalidades, e muitos 
deles se concentraram no sul e sudeste do país onde construíram as 
colônias imigratórias. As pesquisas desenvolvidas por Elisiana Trilha 
Castro inventariam cemitérios de imigrantes alemães em São 
Martinho Alto (SC, 2014). Os cemitérios florestas caracterizam-se 
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por espaços com uma vegetação de grande porte, onde as sepulturas 
ficam instaladas por entre as árvores, preservando a floresta como 
um “bosque de meditação”, como o Cemitério de Enskede em 
Woodland, na Suécia (1914-1940), considerado como Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO com seus edifícios de apoio de 
estilo  “classicismo nórdico”. Os cemitérios parques se localizam 
em áreas arborizadas com caminhos e avenidas sinuosas ladeadas 
com monumentos funerários organizados nas quadras, conforme o 
gosto anglo-saxão. Possuem serviços de suporte como capela, 
crematório e columbário, como o Cemitério Forest Hills (1848), 
de 275 acres, com entrada do estilo da Era Vitoriana, na redondeza 
da cidade de Boston (Estados Unidos). No Brasil, adotou-se este 
modelo de cemitério no século XX com campas simples que visam 
preservar e valorizar a harmonia da paisagem e propiciar ao visitante 
um lugar de paz e recolhimento. No norte e no nordeste do país, 
empreendedores estão expandindo este modelo de cemitério como 
o Cemitério Parque da Paz instalado nas cidades de Natal e Olinda. 
Nos cemitérios populares estão enterrados em covas a maior 
parcela dos mortos brasileiros - os pobres e indigentes. São espaços 
amplos com sepulturas sem concessão de jazigos, havendo a 
constante exumação de corpos como no Cemitério da Vila 
Formosa, o maior da América do Sul (SP). Os cemitérios rurais já 
existiam na Idade Média, pois as comunidades rurais enterravam 
mortos nas terras em que trabalhavam. Atualmente, no Brasil, eles 
são erguidos próximos de pequenas comunidades rurais cabendo 
aos locais administrarem estes espaços. Adotam modelos de túmulos 
simples e são limitados geralmente por cerca de madeira com 
arame e no interior costumam construir um cruzeiro e uma 
pequena capela. Estes espaços visam reforçar a relação de parentesco 
entre os membros das comunidades diante da morte. Citamos um 
levantamento realizado na região do Barro Alto na Bahia pela Dra. 
Glayce Rocha Santos Coimbra (2021). Os cemitérios verticais têm 
como proposta um edifício de vários andares repletos de nichos 
alinhadas,lóculos, como o Memorial Necrópole Ecumênica (1983) 
da cidade de Santos (SP) administrado por uma empresa privada. 
Agrega na sua estrutura crematório, ossuário, cinerário, lóculos e 
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salas de velório. Os cemitérios como morada dos vivos são 
provenientes de situações advindas de uma problemática social. 
Citamos o Cemitério de Al Quarafa (642 a.C. até a atualidade) na 
cidade do Cairo (Egito). O interior do jazigo é a moradia das 
pessoas de pouco recursos. Um lugar sossegado sem trânsito e 
aglomeração com uma infraestrutura comercial passível de se 
sobreviver. Os cemitérios impactados pela Covid-19 geralmente 
ocupam áreas ampliadas em cemitérios já existentes ao ar livre. São 
instaladas covas alinhadas em quadras, a perder de vista, dada ao 
grande número de enterramentos a cada dia, como no Cemitério 
da Vila Formosa (Zona Leste de São Paulo, SP) e no Cemitério 
Nossa Senhora Aparecida (Manaus, AM). Na cidade de Macapá 
(AP), a comunidade judaica cedeu um terreno agregado ao seu 
cemitério para enterrar os mortos provenientes do Covid- 19. 
Atualmente estamos diante de uma outra dinâmica espacial de 
ocupação nos cemitérios e do modus operandis de enterrar os mortos 
provenientes desta epidemia do século XXI. Os cemitérios 
tombados pelo Patrimônio Artístico Nacional foram tombados a 
partir de 1938 pelo IPHAN. Pela extensão do país temos poucos 
cemitérios tombados (15), que são selecionados por sua relevância 
paisagística, arqueológica, religiosa, histórica e artística como o 
Cemitério Santa Isabel, na cidade de Mucugê (BA), no sopé da 
Serra do Sincorá pertencente ao estilo gótico- bizantino regional. 
Foi fundado em 1855 e tombado em 1978. Os cemitérios devem 
ser estudados dentro de um contexto multidisciplinar e em sua 
espacialidade conservam nossa história e nos faz encontrar os 
outros e a nós mesmos. Enfim, é um patrimônio cultural das 
comunidades que deve ser preservado. Foi desde o início da 
antiguidade um lugar reminiscente no processo civilizatório da 
humanidade e um espaço que define a finitude humana. 

(Maria Elizia Borges) 
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Aonde ir:   O professor deve levar os alunos para visitar o 

cemitério da sua cidade. Na entrada do cemitério o professor 

deve explicar a sua posição geográfica inserida dentro do 

contexto da cidade. A seguir, após um passeio pelo local, o 

professor pode sugerir aos alunos que  fotografem com o celular 

ou que desenhem o túmulo que mais lhes chamou a atenção. 

Partindo destas escolhas deve-se discutir o significado dos 

elementos instalados nos túmulos escolhidos por eles.

Navegar: 

www.artefunerariabrasil.com.br; 

www.cemiteriosantacasa.com.br;  

www.chevrakadisha.org.br ; 

www.cemiteriosp.com.br. 

• Discutir o conteúdo na sala. 

 
Figura 01.  Cemitério Monumental de Staglieno, Genova, Itália, 1835. Cemitério convencio-

nal secularizado.

 Fonte: Catálogo. Camposanto 50 vedute di Genova. V. Lichino & Figlio. Genova. 

http://www.artefunerariabrasil.com.br
http://www.cemiteriosantacasa.com.br
http://www.chevrakadisha.org.br
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Figura 02. Cemitério Santa Isabel, Mucugê, Bahia, 1855, tombado pelo IPHAN em 1980.

Fonte: fotografia de Maria Elizia Borges

Figura 03- Cemitério na cidade do Macapá (AP), terreno cedido pela Comunidade Judai-
ca  para enterrar os mortos proveniente da Covid- 19.

 
Fonte: fotografia de Tiago Varges da Silva
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Figura 04 - Cartão Postal. Cemitério secularizado. Entrada do Cemitério da Consolação, 
São Paulo, 1902. Arquiteto Ramos de Azevedo
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CONFORTO

As palavras e os gestos de conforto em situações difíceis 
de nossas vidas, em ocasiões de sentimento de solidão, 
de temor ou em momentos derradeiros, como os da 

proximidade da morte, são as melhores demonstrações de afeto 
e amor que desejamos receber. O ser humano é assim: precisa de 
laços para se sentir mais seguro. Mas esse sentir-se seguro não foi 
sempre igual nas sociedades humanas. Os laços que trazem conforto 
são históricos e têm se transformado ao longo do tempo e ganhado 
contornos diferentes de acordo com as expressões culturais de cada 
época.

O conforto da hora da morte, em forma de palavras escritas, 
teve muita importância a partir do século XVI, em partes da Europa, 
quando manuais e livrinhos religiosos passaram a circular e ganhar 
mais leitores, devido à invenção dos livros impressos, antes escritos à 
mão. Certamente a invenção da imprensa, pelo alemão Gutenberg, 
ocorrida no século XV, resultou em uma grande revolução para a 
cultura da escrita e da leitura na Modernidade.

Os livrinhos, jornais e manuais religiosos passaram a ter 
papel fundamental para a disseminação das palavras do evangelho, 
justamente num momento em que a Europa vivia a maior 
transformação teológica que o ocidente já viveu: o surgimento 
do Protestantismo, que colocou em xeque o poderio que a Igreja 
Católica mantinha, desde a Antiguidade até a Idade Média.

As palavras de conforto na hora da morte, entretanto, nem 
sempre são simples sinais de afeto, amor e acolhimento. Elas podem 
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também nos dizer o quanto as igrejas de diferentes confissões 
religiosas disputaram adeptos ao longo da história.

A Europa do século XV viveu intensas disputas e guerras por 
espaços de poder entre essas duas confissões religiosas cristãs, a 
católica e a protestante. Cada uma criava modos de atrair mais fiéis 
e uma das estratégias centrais nessa disputa por adeptos estava na 
ideia de apaziguar e acalmar o fiel em relação ao medo da morte 
e a busca de conforto para amenizar esse medo. É no centro dessa 
concorrência por mais fiéis, que as palavras impressas, voltadas ao 
conforto, ganham papel fundamental.

Por parte da Igreja Católica, somente um sacerdote poderia, 
devido à sua formação, proferir para um católico as palavras de 
conforto na hora da morte, a fim de tentar amenizar a aflição, o 
sofrimento e seus temores, com base no texto bíblico. O medo da 
morte estava intimamente relacionado à doutrina do Purgatório, 
desenvolvida pela Igreja Católica após o século XIII. Segundo 
esta doutrina, o Purgatório era compreendido como um lugar 
intermediário entre o Paraíso e o Inferno, para onde todas as almas 
seriam enviadas até que fossem expiados os pecados cometidos 
em vida, aqueles pecados mais leves, corriqueiros, perdoáveis, 
chamados “pecados veniais”, para os quais a Penitência não havia 
sido completamente cumprida.  Segundo o historiador Jacque 
Le Goff, quando o Purgatório passa a fazer parte da crença da 
cristandade ocidental, entre 1150 e 1250, nasce também a ideia de 
que a provação pela qual passariam os mortos poderia ser abreviada 
pelos sufrágios dos vivos. Era necessária uma ajuda espiritual – 
em forma de missas e orações em intenção às almas dos mortos 
– para tornar o estágio no Purgatório mais breve. Todo o católico 
desejava que sua alma ficasse pouco tempo no Purgatório – lugar 
de punição – e que ela, ao final do estágio, alcançasse o Paraíso e 
não fosse enviada ao Inferno. O medo do Inferno projetava-se no 
medo de morrer e reforçava ainda mais a necessidade das palavras 
de conforto.

Era nesse momento, quando um católico estivesse à beira da 
morte, que o sacerdote deveria entrar em ação e proferir as palavras 
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de alívio e conforto. Era o perdão que confortava, era a escuta 
do sacerdote que aplacava o medo. Um exemplo de manuais que 
circularam na Europa a partir do século XVII, que ensinavam a 
arte do bem morrer entre os católicos, é o Breve Aparelho e modo 
fácil para ensinar a bem morrer um cristão, escrito pelo jesuíta Estevam 
de Castro, em 1621, com a intenção, segundo Claudia Rodrigues, 
de orientar os sacerdotes na tarefa de socorrer espiritualmente 
o agonizante. Numa passagem do manual, o jesuíta ensina que, 
uma vez confessado e tendo feito seu testamento, o sacerdote já 
poderia administrar “o Senhor” (a eucaristia) ao enfermo, pois era 
o “único remédio de todos os males”. Seguida da eucaristia vinha 
o sacramento da extrema-unção, cuja função era afastar o enfermo 
das tentações do demônio. Neste momento derradeiro, o sacerdote 
que atendia ao moribundo deveria prepará-lo (aparelhá-lo) para as 
três tentações do diabo: a dúvida da verdade da fé; o desespero e 
a soberba e a vaidade. Para cada uma dessas tentações, o sacerdote 
deveria ensinar o cristão a proferir as palavras da salvação, alívio e 
conforto, que este dissesse, com o coração ou com a boca: “eu sou 
verdadeiro católico e creio em tudo o que crê e ensina a Igreja 
Romana, e nesta fé creio e quero morrer” e repetir orações que 
afastassem o demônio.

Entre os luteranos, qualquer pessoa, desde que tivesse 
conhecimento do evangelho, poderia ser o mensageiro das palavras 
de conforto quando o crente estivesse temendo o fim da vida. No 
Protestantismo, o Purgatório não era uma doutrina presente, no 
entanto, no período em que esta nova religião surge, a ideia do 
Purgatório era quase unânime no pensamento cristão europeu, 
dos mais diversos grupos sociais. Um pastor, ou um “confortador”, 
tinha, então, a missão de desfazer a crença do Purgatório entre os 
protestantes, para confortar o coração dos que se encontravam à 
beira da morte. Um exemplo é o livrinho Manual de Conforto para 
pessoas angustiadas e doentes, do teólogo luterano Johann Gerhard, 
de 1611. No capítulo inicial, Encarando a morte,  a “pessoa aflita” diz:

Sinto que minha doença é grave. Temo que 
possa ser meu fim. Sei que sou mortal, mas eu 
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não gostaria de morrer agora. Gosto da vida. Este 
mundo é maravilhoso.

 Gerhard ensina que nesta hora, o Confortador deve responder:

Deus não nos criou somente para esta vida pobre 
e curta, mas para a vida eterna. Deus criou Adão e 
Eva, nossos primeiros pais, para a vida eterna.
Você foi redimido por Cristo, não para esta vida 
sobre a cruz, mas para uma vida abençoada que o 
aguarda no céu.

 
E, após essas palavras, o Confortador deveria completar com 

um ensinamento bíblico:

Fiel é a palavra e digna de todas aceitação: que 
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores 
dos quais eu sou o principal (1 Timóteo 1.15).

 
Pelo evangelho, continua o Confortador,

o Espírito Santo chamou você para dentro do reino 
de Cristo, não somente para uma vida breve aqui 
na terra, mas para passar do reino da graça para o 
reino da glória, da igreja militante (em luta), para a 
igreja triunfante, do vale de lágrimas para o reino da 
alegria eterna. Por isso o apóstolo Paulo afirma: “Se 
nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta 
vida, somos os mais infelizes de todos os homens 
(1 Coríntios 15.19)”. Se você é levado cedo pela porta 
da morte à vida eterna para a qual o Pai celestial o 
criou, o Filho o salvou e o Espírito Santo o chamou, 
não rejeito esta graciosa vontade de Deus para com 
você (Lc 7.30). Se Deus o está chamando, siga com 
alegria!

 
Com estes dois exemplos de manuais cristãos dos séculos 

XVII e XVIII, voltados àqueles que estariam ao lado dos enfermos 
no momento derradeiro de suas vidas, é possível ter-se uma ideia 
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da importância das práticas do conforto e do consolo para aliviar 
os sofrimentos, os medos, as dores ou as mágoas de alguém. Estas 
práticas começaram a ser mais conhecidas com a edição desses 
manuais, mas continuam presentes ainda hoje no cotidiano dos 
cristãos, para os que leem a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, 
ou o Catecismo da Igreja Católica.

(Mara Regina do Nascimento)

Figura 1. Capa da versão em inglês do 
Manual do Conforto para pessoas 
angustiadas e doentes, de Johann 

Gerhard. 1877.
Figura 2. Capa de Breve aparelho, e modo 
facil para ajudar a bem morrer hum chris-

tam. Composto pelo Padre Estevam de 
Castro. 1705.
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Figura 3. Capa do livro de Gerhard. Han-
dbook of Consolations: for the fears and 
trials that oppress us in the stuggle with 

Death, na versão americana.

Figura 4. O teólogo alemão J. Gerhard
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Considerando que as palavras de conforto ditas quando 

estamos tristes, chateados ou com medo mudam de acordo 

com a cultura e os modos de pensar no tempo, procure saber

1.  com seus pais e familiares mais velhos o que lhes causava 

mais preocupação e medo quando eram jovens e como 

eles buscavam consolo e conforto. A partir desta conversa, 

escreva uma carta para um amigo contando o que escutou.

2. Em equipe, pesquise como são as palavras e práticas 

de oferecer conforto na hora da morte em diferentes 

confissões religiosas: entre as religiões afro-brasileiras, 

entre os budistas, entre evangélicos, entre católicos e 

quaisquer outras que encontrar na sua pesquisa.
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CONVIVÊNCIA ENTRE 
VIVOS E MORTOS

É possível pessoas vivas e mortas conviverem? Como os 
mortos podem permanecer presentes no cotidiano dos 
vivos? Como as pessoas vivas, no passado e no presente, 

conviviam e continuam a conviver com os mortos? A resposta para 
a primeira pergunta é sim. Inicialmente, é preciso entender que 
essa convivência ocorre quando as pessoas acreditam e têm fé. A 
crença religiosa é o primeiro indício histórico dessa convivência. 

A crença religiosa é uma força poderosa que ajuda as pessoas 
a viverem, acreditando que a morte não é o fim da vida. É uma 
passagem para o Além-cristão (Paraíso, Purgatório, Inferno), como 
acreditam os cristãos. Também pode ser compreendida como 
encantamentos ou desencarnações, como ensinam outras religiões, 
a exemplo de algumas matrizes africanas. 

É importante lembrar que essas crenças são muitas antigas e que 
agregam conhecimentos de diferentes culturas. E aí apresentamos 
o segundo indício histórico. A crença da convivência entre vivos 
e mortos faz parte do imaginário. Ele é um fenômeno histórico, 
cultural e social, como diz o historiador Jacques Le Goff. É uma 
estrutura de pensamento elaborada há séculos, a partir de muitas 
experiências oficiais (a exemplo da Igreja Católica) e não-oficiais, 
como práticas culturais. Assim, foram construídas imagens mentais. 
Como uma invenção humana, o imaginário ajuda a organizar a 
vida das pessoas. E muitos documentos históricos nos ajudam a 
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compreender o imaginário religioso, como é o caso das imagens 
sacras (de santos, igrejas, rituais, e etc), os livros sagrados (como a 
Bíblia), fotografias, espaços cemiteriais, e etc. 

O imaginário que foi difundido no Ocidente cristão ensina 
uma ordem cristã do tempo. Segundo essa ordem, Deus criou o mundo 
no passado. Ao nascermos, nós vivemos o tempo que Ele definiu e 
escolheu para cada um de nós, até o momento da morte. Ou seja, 
vivemos o tempo do meio. Por último, no Juízo Final, que será 
marcado pela volta de Jesus Cristo, todos serão julgados por seus 
pecados. E a vida eterna se consolidará para os bem-aventurados, 
os fiéis que em vida seguiram os ensinamentos cristãos, e que, 
depois de mortos, cumpriram o tempo do sofrimento passageiro 
no Purgatório. 

Ocorre que, tanto no passado distante, a exemplo da Idade 
Média, como no tempo presente, muitos mortos apareceram 
e continuam a aparecer para os vivos. Eles vêm ao encontro das 
pessoas de muitas formas. Os sonhos, por exemplo, são experiências 
importantes. Muitas pessoas acreditam que os mortos aparecem 
nos sonhos para trazer mensagens, às vezes informando como elas 
devem resolver alguma pendência no mundo, ou ainda informando 
sobre como elas estão no Além. Nos sonhos há mensagens de 
afetos, ensinamentos e orientações. Para os vivos verem as almas 
nos sonhos, não basta querer, é preciso merecer. Os sonhos são 
fundamentais para entendermos a convivência entre vivos e mortos 
no tempo presente. 

Além dos sonhos, os encontros entre vivos e mortos também 
ocorreram e, em alguns casos, continuam a ocorrer, através das 
aparições dos mortos no mundo terreno. Nos documentos 
históricos que apontam para essas aparições, como é caso de escritos 
de memorialistas e cronistas, na literatura de cordel, nos contos 
populares e nas memórias orais, entre outras fontes, comumente 
essas aparições ocorrem durante a noite. No imaginário cristão do 
Ocidente, a noite é marcada por mistérios, é o momento propício 
para ver assombrações.  



Mara Regina do Nascimento | Mauro Dillmann (Org.)

76

E toda aparição é uma assombração? A resposta é não. Os 
mortos aparecem porque alguma questão precisa ser resolvida, seja 
de pendências no mundo, como por exemplo para pagar dívidas 
ou revelar segredos, seja para orientar alguma ação a ser feita pelos 
vivos, ou mesmo para acalmar as emoções de pessoas queridas que 
sofrem na terra, após a morte de uma pessoa próxima, dentre outros 
motivos, ou seja, há razões para eles aparecerem. Assim, dizemos 
que os mortos possuem funções na vida dos vivos, por isso, há 
encontros e convivências. Portanto, nem toda aparição é uma 
assombração.

Há crenças que dizem que os mortos assombrosos 
(assombrações) são pessoas que no momento da morte não 
cumpriram com suas obrigações religiosas e que não tiveram os 
ritos fúnebres considerados como necessários para a viagem da 
alma. Logo, elas morreram no tempo errado. Lembremos da ordem 
cristã do tempo. Seguindo a ordem de Deus, há um tempo certo 
para morrer. Nessa crença, é Deus que chama a pessoa por meio da 
viagem da morte. Assim, morrer no tempo certo, significa atender 
ao chamado de Deus. No passado, isso foi chamado de boa morte, 
aspectos ainda presentes na atualidade. Não por acaso, existe o culto 
à Nossa Senhora da Boa Morte. 

No sentido contrário, a morte que ocorria de surpresa, sem 
preparação, sem aviso por meio de alguma doença, sem as orações 
dos vivos e sem o cumprimento dos ritos fúnebres, era considerada 
um grande sofrimento para a alma do morto e para seus familiares 
e parentes. Além do sofrimento do corpo, essa má morte ou morte 
trágica quebrava (ou quebra) a ordem cristã do tempo. Assim, o 
tempo do morto é interrompido. Este pode ficar preso na terra, 
assombrando os vivos, até o momento que Deus tinha marcado 
para sua viagem. Ou ainda ascenderem ao Purgatório e, estando 
purgando os pecados por lá, podem aparecer para os vivos para 
resolver pendências terrenas.

Pessoas que foram muitos ruins na vida também podem 
se tornar mortos assombrosos, presos no mundo terreno. Nas 
narrativas orais registradas a partir da metodologia da história oral, 
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há muitos casos que indicam essas situações. Nas memórias orais, 
muitos deles estão condenados aos tormentos do Inferno.  

Na convivência entre vivos e mortos, estes podem aparecer 
de formas diferentes: visuais, sonoras, táteis e olfativas, ou seja, 
suas presenças são percebidas através dos sentidos do corpo 
e das sensibilidades das pessoas. Isto é, as pessoas podem ver as 
manifestações dos mortos, como, por exemplo, luzes, claridades e 
sombras misteriosas. Há também mortos que se manifestam através 
dos sons, cantando músicas, se lamentando, chorando, gritando, etc. 
Há casos de parte dos corpos dos mortos que aparecem, como 
as mãos e as costas. Também, e menos comum, são os casos dos 
cheiros provocados pelos mortos, seja seus perfumes preferidos, seja 
o café sendo preparado por eles em suas casas, nas madrugadas. 

Os documentos históricos sobre a convivência entre vivos e 
mortos na atualidade indicam que existe uma mistura de muitos 
saberes, desde os ensinamentos religiosos e as tradições muito antigas 
até os saberes atualizados com as novas tecnologias, a exemplo dos 
misteriosos casos de mortos que aparecem nas fotografias. Essa 
dinâmica mistura crenças cristãs e de outras matrizes religiosas, o 
que torna os conhecimentos sobre essa convivência muito sensível, 
diversa e plural.

(Joaquim dos Santos)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Considerando a memória da comunidade onde reside, faça 

alguns exercícios sobre a presença dos mortos no dia a dia da 

sua cidade, a saber:

1. Converse com seus pais e familiares mais velhos e escute 

histórias sobre aparições de mortos. A partir desta conversa, 

escreva uma carta para um amigo contando o que escutou.

2. Em equipe, pesquise em jornais, blogs, sites, redes sociais, 

etc, sobre ruas, monumentos, casas e outros lugares da sua 

cidade ou comunidade que são identificados como locais 

nos quais há ou havia aparições dos mortos. Aproveite para 

fotografar os lugares. Com base nas informações, organize 

um Caderno Mortos da Memória: aparições e outras 

histórias.  
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CREMAÇÃO

A certeza da transitoriedade de sua existência levou as 
sociedades humanas à prática de destinação de cadáveres 
de membros de sua espécie. Uma das formas de ocultação 

de um corpo morto é o método da cremação, ou seja, um processo 
em que o calor desintegraria esse indivíduo. 

Muito mais comum foi o ato de enterrar o cadáver, mas 
podemos identificar como a cremação também era uma prática 
comum entre os primeiros habitantes. Na Antiguidade, povos 
gregos e romanos a utilizavam na crença da separação do corpo 
impuro da alma pura pelo fogo.  

O hinduísmo é uma das religiões que mais pratica a cremação. 
Cinco categorias são de indivíduos que não podem ser cremados de 
acordo com o ritual hindu: crianças menores de 10 anos, gestantes, 
leprosos, mortos por envenenamento de serpente e santos. Estas 
interdições se referem à crença hindu de que a cremação significa a 
purificação da alma pelo fogo para o renascimento. Como crianças, 
santos e fetos não possuem pecados não teriam necessidade de se 
purificar, sendo seu corpo depositado nas águas de um rio. Leprosos 
e mortos por serpentes possuem outra justificativa, no primeiro 
caso a doença é um castigo dos deuses e no segundo se acredita que 
a água pode ajudar o cadáver a vomitar e voltar à vida. Cerca de 
300 kg de madeira são utilizados para a cremação no mercado de 
Varanasi, às margens do Rio Ganges na Índia, o maior crematório 
desse tipo no país. Além disso, manteiga e sândalo são usados nesse 
ritual, o primeiro para acelerar a queima e o segundo para evitar os 
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odores. A cremação dura de três a quatro horas em uma cerimônia 
em que é vetada a presença feminina. 

O senso comum difundiu que os vikings eram cremados em 
seus barcos, mas os estudiosos sobre o assunto não confirmam 
essa ideia. Alguns guerreiros mortos em batalhas eram cremados, 
entretanto nem sempre sua embarcação era necessariamente 
incendiada com o cadáver. A questão material justifica essa 
abordagem, afinal os métodos construtivos e materiais utilizados 
nos navios vikings poderiam ser caros e demorados para repor a 
cada falecimento. 

Entre os indígenas brasileiros, os Yanomamis utilizam a 
cremação como ritual de enterramento. Também a céu aberto, 
o funeral dos Yanomamis conta com uma fogueira em que os 
pertences do falecido são queimados com o seu cadáver. 

No Ocidente, a prática da cremação enfrentou inúmeros 
preconceitos e proibições. Para os cristãos o corpo é a casa do 
Espírito Santo, portanto, não pode ser incinerado. Combatida, a 
ideia de exterminar um cadáver pelo fogo era usada como vingança 
e punição aos hereges e em casos excepcionais de guerras ou em 
outros casos em que a mortandade era significativa como a da peste 
negra. No século XIX, diante de epidemias a prática ganhou força, 
principalmente com a epidemia de cólera na Inglaterra em 1840. 
Além da questão higienista, era uma atitude anti católica, forma 
de reforçar as diferenças entre os protestantes e adeptos da Igreja 
Romana. 

A questão ideológica como justificativa da prática também 
esteve presente nos regimes comunistas da China e da URSS 
(União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e também por parte 
do regime nazista da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945).

O processo de cremação contemporâneo pode ser identificado 
como tendo origem em 1873 em  Viena. Foi na Exposição Universal 
que o médico italiano Ludovico Brunetti apresentou um protótipo 
de forno crematório. No ano seguinte é fundada a Cremation 
Society, na Inglaterra, mas a cremação ainda enfrentava oposições 
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por parte de setores que percebiam os perigos de liquidar com um 
cadáver por morte por envenenamento sem a devida comprovação 
e impossibilidade de exumação posterior desse corpo. Também a 
igreja Católica, entendendo como esse movimento se fortalecia 
entre países não católicos ou em momentos revolucionários, proíbe 
a cremação em 1886 para seus fiéis, temendo perder seu monopólio 
com os rituais do Além. 

Neste final do século XIX a medicalização dos corpos e o 
higienismo apontavam para a necessidade de soluções pragmáticas 
de destinação dos cadáveres. A presença de corpos decompostos 
e da proximidade dos mortos eram considerados maléficos para 
os modernos centros urbanos. Nas Exposições Universais, situadas 
temporalmente no que chamamos de a Segunda Revolução 
Industrial, o avanço tecnológico indicava que a cremação seria o 
ritual fúnebre adequado para este contexto. 

Em 1902 a Inglaterra estabelece regulamentações para a 
cremação, entendida como ritual mais econômico do que o 
sepultamento. Essa tendência estatal dos crematórios ainda se 
manteve e na véspera da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
existiam 13 crematórios no país, metade destes eram públicos. 
No pós-guerra a questão do espaço físico também impulsionou 
a preferência por esta forma de ritual fúnebre. A secularização se 
fortaleceu no final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A 
Igreja Católica retirou a proibição da cremação em 1964, para os 
seus fiéis. 

Na América Latina o crescimento do número de crematórios 
ocorreu nos anos 1980 e 1990, impulsionados principalmente 
pela questão econômica. A questão ambiental também contribuiu 
para a difusão dessa prática neste momento, além da simplificação 
de ritos e tempo em despedida com o morto.  Cerca de 71% da 
população britânica escolhia a cremação como ritual fúnebre no 
final do século XX.

Esta praticidade e impessoalidade também era considerada 
uma justificativa para a recusa dos crematórios. Despedidas de 
pouco tempo, a colocação do cadáver no forno não é acompanhada 
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pela família, ou seja, a interdição de alguns rituais por este processo 
criava resistências. Ao mesmo tempo, em um momento em que a 
negação da morte estava mais forte, a fuga dos rituais tradicionais 
era um atrativo para essa prática.

Em 50 minutos um cadáver está cremado, mas o processo 
total leva 3 horas. Se na origem a ideia de que as cinzas dos entes 
queridos seriam enterradas, na cremação moderna o mercado 
funerário permite dezenas de destinações, de jóias a discos, passando 
por uma variedade de urnas de armazenamento.  A indústria da 
cremação ampliou as possibilidades, antes restritas aos tradicionais 
columbários. As atitudes diante da morte também indicam que as 
famílias levam as cinzas para serem espalhadas em diversos locais que 
possam ter relação afetiva com o morto e seu cotidiano em vida, 
ou suas preferências, lembranças, gosto, tais como  mar, bosques, 
jardins, etc. O simbolismo da presença do morto também permite 
que urnas que são móveis, permaneçam na casa do familiar, algo 
impossível para um enterro em sepultura. Aspectos da memória 
individual do morto podem ser eternizados a partir das suas cinzas, 
por exemplo. 

No Brasil, apenas em 1974 é inaugurado o primeiro 
crematório. O crematório municipal de São Paulo ou Crematório 
de Vila Alpina permaneceu por vinte anos como sendo o único no 
país.

A partir dos anos 2000 novos crematórios surgem no Brasil, 
mas até a primeira década do século XXI a proporção da população 
que optava por esta prática chegava a apenas 5%. Cerca de 50 
crematórios existem hoje no país, entretanto na região Norte não 
existe nenhum crematório. Com a pandemia de Covid-19 novas 
interdições nos rituais fúnebres por questões sanitárias elevaram 
o número de cremações no país. Como o evento é recente, estes 
números ainda não estão corretamente contabilizados. 

Crematórios para pets são uma tendência atual nos grandes 
centros urbanos. A afetividade pelos animais de estimação encontrou 
na possibilidade de cremação uma alternativa para os donos, 
diferente de países em que existem os cemitérios de animais, como 
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nos Estados Unidos, onde humanos e pets podem ser sepultados 
juntos. No Brasil a maioria da legislação dos municípios não 
permite tal prática e cemitérios exclusivos para animais também 
não são comuns. A cremação de pets é uma indústria em ampliação 
no país. 

(Adriane Piovezan)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Técnica tradicional, a cremação ocorre de forma diferente 

entre as culturas. Observe os vídeos abaixo e faça uma análise. 

Identifique as diferenças numa mesma cultura da cremação 

de uma chefe de Estado, no caso a primeira-ministra da Índia 

Indira Ghandi e a cremação da população em geral da Índia. Que 

elementos indicam as diferenças e semelhanças entre estes 

rituais? Faça uma comparação entre os rituais Yanomamis de 

cremação e as imagens de uma cremação num grande centro 

urbano brasileiro. Que elementos são contrastantes entre os 

dois métodos? 

• Cremação Indira Ghandi 1984

https://www.youtube.com/watch?v=u0mqzuCUGbA

• Cremação India 

https://www.youtube.com/watch?v=jN7JpEbjbmo

•  Rito funerário Yanomami

https://www.youtube.com/watch?v=8eIMu43UQ-8

•  Cremação contemporânea

https://www.youtube.com/watch?v=7B3aLoxkMDE

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0mqzuCUGbA
https://www.youtube.com/watch?v=jN7JpEbjbmo
https://www.youtube.com/watch?v=8eIMu43UQ-8
https://www.youtube.com/watch?v=7B3aLoxkMDE
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DIA DE FINADOS

Os mortos são cultuados por diversas culturas através dos 
séculos. Veneração de espaços em que os mortos um 
dia viveram e até seus locais de enterramento, podem 

ser reconhecidos como locais de culto e romarias. Em culturas 
tradicionais, por exemplo, o morrer não significa simplesmente 
deixar o mundo terreno, podendo isso ser observado claramente nas 
culturas sulsaarianas, em que mortos permanecem se relacionando 
com os vivos, conforme nos aponta o escritor moçambicano Mia 
Couto ao afirmar que os mortos em África não morrem nunca, 
afora os que morrem mal, ou seja aqueles que não passam por ritual 
fúnebre e de enterramento. 

Esta relação entre os mortos e vivos e tendo os cemitérios e até 
mesmo residências como espaços privilegiados de contato ocorre 
na cultura mexicana. O culto aos mortos já ocorria antes mesmo 
da chegada dos espanhóis ao território, mas com o hibridismo que 
se forjou entre esta cultura autóctone e a cristã, sobretudo católica, 
novos elementos foram acrescidos aos rituais e provavelmente 
temos atualmente um dos espetáculos mais vibrantes do culto aos 
mortos no mundo. Aprendemos com os mexicanos que os mortos 
só morrem verdadeiramente quando são esquecidos pelos vivos, 
ou seja, a lembrança é fator determinante na manutenção dos laços 
entre ancestrais falecidos. Na cultura religiosa mexicana o Dia 
de Finados ou Dia dos Mortos é quando abre-se a possibilidade 
dos mortos retornarem ao mundo dos vivos e simbolicamente 
vivenciarem com seus parentes novas e antigas experiências 
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sensíveis. O Dia de Finados é um portal dessa relação mais intensa 
estabelecida com os mortos.

É preciso entender que cultuar mortos faz parte da própria 
tradição católica, como é o caso do culto aos santos e santas, 
homens e mulheres que em vida deixaram um legado de suposta 
bondade e apreço aos desejos de salvação almejados pelos cristãos, 
ou seja, deram exemplos de uma vida santa. Independentemente 
deste culto aos mortos especiais, desde as tradições pagãs ainda 
restavam cultos para mortos não reconhecidos como santos pela 
Igreja. A necessidade de oficializar e deixar sob controle este 
culto aos mortos, já que, por muito tempo, não era aceito pela 
oficialidade católica cultuar qualquer morto, justamente por não 
estarem enquadrados nos processos canônicos (servos de Deus, 
veneráveis, beatos e santos), fez com que para os mortos como um 
todo fosse dedicado um dia especial. 

Historicamente temos como criador do Dia de Todas as 
Almas, atualmente o Dia de Finados, o abade beneditino Odilo de 
Cluny (c.962-1049), canonizado logo após sua morte, que instituiu 
02 de novembro por volta de 1030, como o dia que anualmente 
seriam realizadas por sua comunidade muitas orações, jejum, missas 
que deveriam recolher esmolas e todo tipo de ajuda aos pobres. 
Tudo isso no dia em que as orações e demais ações deveriam ser 
canalizadas para aliviar as almas dos fiéis que estivessem sofrendo 
no purgatório. A partir de 1311, no pontificado do papa Clemente 
V, o Dia de Finados foi implantado para todo o mundo católico. 

Com a instituição do Dia de Finados já no século XI, mesmo 
que ainda de forma restrita, e ocorrendo um dia após o Dia de 
Todos os Santos (1º de novembro) ficou demonstrado o interesse 
dos intelectuais da Igreja de controlar todos os mortos, já que agora 
todos estariam incluídos nas orações. Evidenciou-se também a 
separação entre os santos, seres especiais aos olhos da oficialidade 
e os defuntos comuns, que não deveriam ser cultuados, apenas 
lembrados e ajudados pelos vivos. 

A ideia de uma vida após a morte e a justificativa de que 
os mortos manteriam sua essência, poderia ser explicada por 
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passagens da Bíblia, entre elas a que diz: “Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou 
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, 
viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. 
Você crê nisso?’” (João, 11, 25-26). A partir deste entendimento 
era possível empreender esforços para a salvação destes mortos que 
mantinham a chama divina, mas que necessitavam da compreensão 
dos vivos para que pudessem alcançar o tão desejado encontro com 
o sagrado. 

Com o passar dos séculos e a Igreja entrando em contato com 
culturas diversas em sua expansão, algumas das práticas estabelecidas 
por Santo Odilo de Cluny foram sendo esquecidas e outras 
incorporadas, como a introdução das velas e flores nas homenagens 
aos ancestrais mortos. Também a ideia de salvação do purgatório 
foi sendo substituída pela homenagem saudosa aos defuntos. Velas 
representam a luz que deixou o morto em sua passagem pela terra 
e o caminho iluminado que ele deverá galgar no transcendente. 
As flores representam a alegria da vida e a lembrança de que nossa 
estada no mundo terreno é apenas uma passagem, já que o que 
deveria pautar a vida de todo cristão é o encontro com Cristo 
após sua morte, ou seja, a elevação suprema de sua alma e de sua 
existência. Hoje os cemitérios ficam coloridos no dia de Finados 
com flores de diversas tonalidades e texturas, ainda mais com o 
advento das flores artificiais que prolongaram este colorido para 
além do início do mês de novembro.

É inegável que na cultura católica ocidental o cemitério 
se tornou o ponto de encontro daqueles que no dia de Finados 
desejam homenagear seus mortos. O túmulo se tornou o espaço de 
ligação entre estes dois mundos, como um portal que estabelece a 
conexão entre os vivos e os mortos. É o dia em que os cemitérios se 
tornam lugar privilegiado nas cidades e nas comunidades rurais, que 
se tornam verdadeiros locais de romarias, sociabilidades, comércio, 
lembranças e até mesmo de práticas não aceitas do catolicismo 
não-oficial, como é ocaso do culto aos milagreiros e milagreiras de 
cemitério. Àquela separação entre os santos e os mortos comuns é 
pervertida por devotos que creem no poder de mortos especiais 
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e que no dia de Finados recebem ainda mais devotos que os 
procuram em seus túmulos para pedir e agradecer milagres e graças 
alcançadas. O Dia de Finados atualmente aproxima o catolicismo 
oficial do não-oficial, tendo a sepultura como lugar de inflexão e 
ressignificação. 

(Lourival Andrade Júnior) 
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Tendo a cultura mexicana como referência em relação ao Dia 

de Finados, propõe-se que os alunos assistam ao filme “Viva – a 

vida é uma festa” (2018), produzido pela Pixar Animation Studios. 

Após análise do conteúdo do filme, propor que eles falem sobre 

a sua visão em relação à morte, a memória e o esquecimento. 

Discussões que são absolutamente relevantes e que devem 

deixar de ser tabus. Como desdobramento da atividade, seria 

bastante importante o professor levar os alunos até o cemitério 

no dia mais próximo possível após o Dia de Finados e fazer com 

que os mesmos produzam pequenos vídeos com seus celulares 

e caso não os possuam que descrevam através de um texto a 

sua experiência. Tudo deve ser levado em consideração: arte 

sacra, túmulos de milagreiros, tipos de sepulturas, epitáfios, 

imagens, decoração dos túmulos, etc.
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ENTERRO - FUNERAL

Pode-se definir o funeral como um conjunto de ações que 
visam a dar conta do corpo de um morto. A partir da 
transformação física gradativa natural pela qual vai passando 

o cadáver, os vivos estabelecem procedimentos através dos quais 
dão um destino ao defunto ao mesmo tempo em que elaboram 
a sua nova condição. No Brasil, assim como na maior parte dos 
países ocidentais, seguindo uma tendência que foi trazida pelos 
colonizadores, ainda se opta majoritariamente por enterrar os 
mortos em cemitérios. A tradição católica europeia do enterramento 
foi enriquecida pelo cuidado com os cadáveres característico dos 
povos africanos que vieram para o continente durante o regime 
escravocrata.  

O funeral é um período de transição essencial para que os 
sobreviventes tomem consciência das transformações decorrentes 
da morte. Durante a realização do ritual, o novo status  social do 
morto e dos vivos mais próximos é validado. Em geral, o funeral se 
constitui pela execução de protocolos, fórmulas e procedimentos que 
visam gerar explicações para o caos estabelecido a partir da falência 
biológica. Através do trabalho social coletivo, as transformações que 
se seguem à morte ganham sentido, as instabilidades provocadas 
pela mudança são ultrapassadas e constroem-se explicações para os 
acontecimentos que circundam a ocorrência de um falecimento. 

Em sua estrutura geral, hoje o funeral possui a seguinte 
formatação: velório, procissão e enterro. Na fase do velório 
realizam-se cerimoniais de elogio e despedida do morto. Os 
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parentes mais próximos, em condição especial de sobreviventes, são 
cumprimentados e consolados pelos presentes. Diante do cadáver 
inerte, os vivos recitam fórmulas, cantam, elogiam, dedicam preces, 
se abraçam, se beijam, permanecem em silêncio e/ou choram. Na 
fase do velório, em geral, há realização de cerimonial. Em seguida, 
o corpo é conduzido pelo grupo de enlutados para o local onde 
será depositado. Esta fase do rito é a procissão que representa um 
momento de transição essencial que antecede o desaparecimento 
do corpo. Em caso de enterro urbano, após ter saído do local do 
velório e cruzar o cemitério em direção ao túmulo, o cortejo 
fúnebre chega ao local indicado para o sepultamento. Nas cidades 
brasileiras, os corpos dos mortos são majoritariamente depositados 
em túmulos nos cemitérios.  Diante da sepultura uma última vez, 
os parentes e os amigos podem observar o corpo. A chegada à 
sepultura representa o fim do rito funerário vivido com intensa 
emoção. É a última oportunidade de olhar e de se aproximar do 
corpo do morto.

Embora o funeral seja um ritual com estrutura geral recorrente, 
há imensas variações se compararmos detalhes específicos das 
formas a partir das quais cada grupo social organiza este evento. A 
condução do ritual funerário evidencia simbolismos e dramatiza 
tensões e contradições que estão no cerne de cada cultura. Por 
exemplo, entre os evangélicos, a fase do velório é um momento 
de avaliação moral do morto no qual o seu destino post-mortem 
é considerado, ao passo que para os adeptos do candomblé o 
cerimonial objetiva separar o falecido de sua entidade guia - o 
que em geral é feito através da raspagem da cabeça. Os espíritas 
enfatizam a necessidade de contenção das emoções ao longo de 
todo o funeral visando liberar o espírito do falecido para o ciclo 
reencarnatório. Já no catolicismo, as velas e rezas iluminam o 
caminho da alma que pode ir diretamente para o paraíso ou passar 
um período no purgatório. O conteúdo do rito funerário expressa 
as especificidades das diferentes compreensões do mundo.

Fora do Brasil urbano, as variações culturais são ainda mais 
expressivas. Por exemplo, na alteridade radical indígena, um elemento 
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recorrente dos funerais é a existência de etapas intermediárias entre 
o primeiro e o segundo enterro. Assim, se o rito se inicia com 
lamentações junto ao cadáver que fica exposto, a sua finalização só 
ocorre após o apodrecimento das carnes e a limpeza dos ossos que 
são depositados ou queimados após transcorrido um longo período 
temporal. Neste ínterim, os vivos mais próximos permanecem em 
situação de liminaridade, fase na qual eles são suscetíveis à presença 
do morto que é considerado, em geral, perigoso por ansiar levar 
os seus parentes para junto de si. A eliminação definitiva dos restos 
mortais do defunto se completa no segundo enterro que é a ocasião 
de despedida final do ser social daquele que faleceu.  

Um outro ponto a ser considerado no que diz respeito aos 
rituais funerários é a atualização e mudança dos seus conteúdos. 
Ou seja, se as etapas do funeral permaneceram praticamente as 
mesmas durante séculos, a maneira como cada uma delas é 
realizada se transformou irremediavelmente. Estudos históricos 
comprovam mudanças nas vestimentas, nos cerimoniais, na forma 
de tratar os defuntos, nos ornamentos. Análises antropológicas 
demonstram releituras dos indivíduos na maneira como recitam 
fórmulas, cantam músicas, pronunciam rezas e orações, realizam 
movimentos. Um bom exemplo destas transformações pode ser 
observado nos funerais contemporâneos nos quais há presença 
das novas tecnologias de áudio e vídeo. A presença midiatizada 
dos enlutados, a formatação do ritual num tempo reduzido, a 
ornamentação do cadáver e do ambiente das capelas. Muitos destes 
aspectos do funeral têm sido pensados e vivenciados de maneira a 
serem transmitidos pelas novas mídias tecnológicas. Estas e muitas 
outras transformações, nos ajudam a compreender que, embora se 
possa estabelecer certos pontos de repetição a partir dos quais os 
funerais são vivenciados, não se pode dizer que são imutáveis.

Além disso, é preciso acrescentar que no Brasil contemporâneo, 
a prática dos funerais se estabeleceu a partir de procedimentos 
burocráticos obrigatórios que fogem ao controle de qualquer 
comunidade ou grupo específico. Há uma máquina administrativa 
da morte em funcionamento e esta inclui enfermeiros, médicos, 
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peritos do instituto médico legal, agentes funerários, auxiliares 
de cartório, administradores dos cemitérios, até que em última 
instância o ciclo se finda com o trabalho do coveiro. Essa imensa 
cadeia produtiva de instituições e pessoas prepara a documentação 
pertinente que classifica um morto além de ornamentar o próprio 
corpo sem vida para o último adeus. Desta feita, os demais grupos 
sociais só podem realizar seus ritos funerários específicos depois 
de cumprir em sequência pré-determinada todas as exigências 
formalizadas pelo estado laico brasileiro. Esse ciclo produtivo 
da morte foi responsável pela maior parte das modificações 
contemporâneas no terreno do enterro e do luto, principalmente 
as que dizem respeito ao afastamento familiar do doente e do 
corpo do morto. 

Ao mesmo tempo, as regras administrativas de natureza pública 
do cemitério influenciam a forma e o conteúdo dos funerais. Há 
imposições de horários. Existem impossibilidades cerimoniais, 
materiais, posicionais. Cada uma das esferas envolvidas pode afetar 
a seguinte a partir das suas atividades. Dentro desta lógica, quanto 
mais imersa no meio urbano e quanto mais recursos financeiros a 
família tiver ao seu dispor, menor seria seu contato com a morte. 
Afinal, neste caso, os familiares teriam a sua disposição uma enorme 
rede de atores e instituições (agências funerárias, administradores, 
médicos, enfermeiros, empresários, empregados) que cuidariam das 
tarefas relativas à preparação do corpo do morto reduzindo sua 
participação na morte ao mínimo. 

Todavia, é interessante notar que embora o sistema urbano 
médico-sanitário atual de preparação do defunto tenha destituído 
os familiares de muitas tarefas relativas ao seu cuidado, esse processo 
de afastamento dos mortos foi em parte contrariado através do 
desenvolvimento de outros tipos de ações associadas à morte, 
principalmente aquelas localizadas no domínio da informalidade. 
A preparação dos cadáveres com objetos significativos ou mesmo o 
desenvolvimento de cuidados personalizados para o velório pode 
ser verificada em diversos cerimoniais. A ornamentação dos túmulos 
dos mortos com fotografias, cartas e velas demonstra cuidados 
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específicos dos sobreviventes com aquele morto. Nas rodovias 
onde ocorrem acidentes de trânsito, há cruzes sinalizando o local 
da morte com lembranças e objetos do falecido. Na Internet há 
páginas reconhecidas como “cemitérios virtuais” nas quais o morto 
continua existindo como agente de relações que se prolongam para 
além do período do funeral. 

Enfim, o rito funerário como processo é um mecanismo social 
de superação do poder destruidor da morte sobre os corpos. Ao 
ser vivido pelos sobreviventes, ele é um instrumento cooperativo 
essencial para que vivos e mortos prossigam juntos em coletividade.

(Andreia Vicente da Silva)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

O funeral é um cerimonial com fases definidas. No entanto, 

se compararmos funerais mais antigos com o que realizamos 

atualmente podemos perceber grandes transformações 

nos seus conteúdos. Converse com duas pessoas idosas a 

respeito de suas recordações dos funerais de antigamente. 

Pergunte sobre como era preparado o cadáver, sobre como 

eram os velórios e os enterros dos quais ele ou ela participava 

quando era jovem. Anote estas respostas em um caderno. Em 

seguida, entreviste duas pessoas jovens fazendo as mesmas 

perguntas.  Monte um quadro comparativo com as respostas 

dos entrevistados. Através das narrativas e da comparação 

das experiências entre enlutados de distintas faixas etárias é 

possível estabelecer algumas continuidades e rupturas nesses 

rituais. 
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ESCATOLOGIA

O termo Escatologia vem da língua grega, a junção 
das palavras eschaton, que significa “fim” e logia, cujo 
significado é “conhecimento”. Dessa forma, as definições 

para escatologia seriam: o estudo do fim, tempos do fim ou 
relacionado às coisas do fim. Em linhas gerais e objetivas, sabe-
se que a temática do fim dos tempos/coisas do fim é bastante 
abrangente e, por conseguinte, precisamos saber de que fim ou de 
que finais a escatologia abrange.

Antes de apresentarmos o fim ou de que finais a escatologia 
trata, é necessário definir de qual escatologia estamos abordando 
neste compêndio, nestas linhas. Aqui trataremos da escatologia 
cristã, que tem sua base no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia. Dessa 
forma, trataremos resumidamente sobre os preceitos culturais e 
doutrinários que fundamentam o estudo do fim dos tempos/coisas 
do fim no cristianismo ao longo dos séculos.

Mesmo enfatizando a escatologia de apenas uma religião 
(cristã), é relevante ressaltar que o cristianismo é plural. Desde 
os primórdios, mesmo com todo intuito da Igreja cristã pela 
unidade, através de suas epístolas e concílios, percebe-se uma forte 
pluralidade de pensamentos e práticas no cristianismo, moldados 
por interpretações doutrinárias e culturais. Nesse sentido, o tema 
fim dos tempos/coisas do fim também não é uno entre cristãos, 
mesmo tendo apenas um livro sagrado com norma de regra e fé.

Ao abordar a escatologia cristã, independentemente das 
variadas interpretações, é importante destacar que o escathon se 
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refere a esse mundo do qual vivemos, ou seja, do que conhecemos, 
nas palavras bíblicas “os céus e a terra” (Gênesis 1.1). De maneira 
clara e direta repetidas vezes ao longo dos textos que formam 
a Bíblia, é anunciado que chegará um momento em que esse 
mundo, tal como conhecemos, não existirá mais (exemplos: Isaías 
34.4; Mateus 24.29-35; 2° Pedro 3.7-10; Apocalipse 6.12-17). De 
acordo com os textos bíblicos, com o fim, toda a forma de vida não 
existirá mais nesse lugar denominado mundo. A existência humana 
terá continuidade, mas em outros lugares de acordo com o destino 
de cada um. E assim outros temas relacionados à fé cristã podem 
ser explorados, como, por exemplo, a vida eterna/eternidade, 
condenação eterna/inferno e paraíso/céu.

Contudo, antes de chegar o início de uma nova vida é preciso, 
segundo os conceitos cristãos, que chegue ou se inaugure o fim. Na 
escatologia inaugurada, a ressurreição é o começo da nova criação, 
realizada plenamente no fim dos tempos, no dia da ressurreição 
de todos, crentes e descrentes. Desse modo, tempo do fim teve 
seu início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus e terá sua 
plenitude com a volta ou segundo advento de Jesus Cristo, que 
segundo as Escrituras Sagradas, é o Redentor da humanidade. Sua 
volta dos céus, no entanto, não tem uma data marcada, exata. 

No entanto, a Bíblia descreve sinais para sua volta, como, por 
exemplo, guerras, epidemias, violência exacerbada, abalos sísmicos, 
falsos profecias e profetas, perseguições religiosas e anúncio da 
mensagem de redenção na obra de Cristo. Como, para a crença 
cristã, não há uma data e nem sinais do retorno de Jesus, diversas 
conjecturas foram feitas sobre o que aconteceria caso ele retornasse 
ao mundo dos vivos.

Entre a volta de Cristo e seu julgamento final, há divergência 
quanto à duração desse processo final. A Bíblia cita em Apocalipse 
capítulo 20 o milênio, período em que Satanás será preso, e Cristo 
reinará entre os povos. Entre as denominações cristãs, existem 
aquelas que entendem o milênio no sentido literal de mil anos; 
outras o interpretam no sentido figurado de um longo e indefinido 
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período de tempo, e há ainda outros grupos que não creem na 
literalidade de mil anos. 

Mesmo com as diferentes interpretações, a esperança 
escatológica dos cristãos está baseada na segunda vinda, ou volta de 
Cristo, e a consequente ressurreição de todos os mortos. Durante o 
período denominado “tempo da Graça”, ou seja, antes da volta do 
Cristo, aqueles que morrem na fé em Jesus aguardam a ressurreição 
do corpo juntamente de Deus no Céu. Por conseguinte, aqueles 
que estiverem vivos na volta de Cristo terão o corpo transformado 
de corruptível para incorruptível, ou seja, receberão um corpo sem 
as mazelas do pecado/imperfeição humana. Sendo assim, o “tempo 
de Graça” é oportunizado em vida e, assim, o destino eterno já 
está definido: ressurreição para Glória ou para condenação, no caso 
daqueles que morreram sem a fé na obra e méritos de Cristo.

Esse final, que está relacionado diretamente com a morte, 
causou e causa temor na humanidade crente ou descrente, 
independentemente da relevância dos textos que são sagrados para 
os cristãos. De forma direta ou indireta, os preceitos bíblicos acerca 
do escathon estão em filmes, séries, na literatura e no imaginário da 
cultura ocidental, fortemente marcada pela herança judaico-cristã.

(Renato Rodrigues Farofa)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

O tema escatologia, ou tempos do fim, é bastante amplo e 

controverso e, por essa razão,  muito rico em interpretações. 

Como atividade, sugerimos a realização de conversas com 

pessoas de faixas etárias diferentes. Por exemplo: dividir a 

classe por faixa de conversas/entrevistas. Um grupo conversa 

sobre o tema com pessoas de 20 até 40 anos, outro grupo com 

pessoas de 40 até 60, outro com pessoas de 60 até 80 anos e 

ainda outro grupo conversa com pessoas de 80 anos ou mais. 

Dialogue sobre a crença ou não do final do mundo. Se crê em 

um final, como seria esse fim do mundo? Perguntar sobre a 

crença da continuidade da vida/existência em outro lugar. 

Na classe seguinte, realizar um seminário com as respostas/

conversas e fazer um comparativo das experiências apontando 

se há semelhanças ou diferenças entre as faixas etárias. 

Também se há concepções de fim do mundo diferentes entre 

adeptos das mais diversas religiões.
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ETERNIDADE

Ao se analisar distintas formas de crenças religiosas da história 
humana percebe-se que, em geral, elas se apresentam 
como eficazes nas construções culturais de mecanismos 

de imaginação da permanência do ser para além da existência 
material. No período moderno europeu, o cristianismo católico 
acionou diversos símbolos para conceituar e explicar o para sempre 
da alma humana. A Igreja Católica foi eficiente na consolidação do 
eterno e da eternidade, os quais ganhavam formas e configurações 
mentais, materializadas em livros, sermões, pinturas e gravuras. 

A dimensão temporal da eternidade não podia ser mensurada, 
pois eram opostos, ou, no mínimo, o eterno enquanto o tempo do 
contínuo, o tempo da ausência da mudança, da duração contínua, 
do perpétuo, do sem fim, o tempo do não-tempo. A noção de 
eternidade, ora apresentou-se como um estado capaz de transcender 
o tempo, ora o incluiu ou excluiu, como demonstrou o historiador 
Carlos Eire em Uma breve história da eternidade. No Vocabulário 
Portuguez de Raphael de Bluteau, publicado entre 1712 e 1728, a 
eternidade era entendida como “perpetuidade de tempo, da qual 
nenhum tempo pode ser medido”, como propriedade de não ter 
princípio nem fim, como tempo imenso e infinito.

No século XVII, o padre português Antônio Vieira, no Sermão 
da Nossa Senhora do Ó, dizia que “a eternidade e o desejo são duas 
coisas tão parecidas, que ambas se retratam com a mesma figura”, a 
letra “O”. A comparação, ao melhor estilo barroco, apontava que os 
egípcios antigos representavam a eternidade com um “O” nos seus 
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hieróglifos “porque a figura circular não tem princípio nem fim, e 
isto é ser eterno” e a expressão – talvez interjeições da sua época – 
de desejo, quando “o afeto rompeu o silêncio” e o “coração passou 
à boca” também é “O”. Vieira mencionava, no mesmo sermão, a 
figura circular da hóstia para exprimir a eternidade, a infinidade e 
a imensidade divina. 

Essa eternidade de glórias era a mais almejada pelos cristãos, 
mas o seu alcance no pós-morte estaria condicionada ao modo 
como foi conduzida a própria vida. Incentivada pelos religiosos, 
confessores e diretores de consciências, a experiência espiritual, a 
devoção fervorosa e o cumprimento pleno dos sacramentos eram 
requisitos básicos para o merecimento da salvação e a eterna visão 
de Deus. 

Uma vez no Reino do Céu, a alma poderia dispor de 
contemplações e de benesses infinitas. Além disso, a literatura 
religiosa produzida nos séculos XVII e XVIII tomou o eterno divinal 
como o espaço do gozo do bem-estar pleno e do aguçamento dos 
sentidos para a audição de coros angelicais e para a visão e o olfato 
de flores belas e perfumadas. A eternidade ganhava uma dimensão 
humana, pois sucedia a vida terrena com aprimoramento máximo 
de tudo aquilo que era considerado moralmente benfazejo. A glória 
da vida eterna para os acolhidos era supervalorizada com adjetivos 
como “doce”, “luminosa”, “formosa”, “preciosa”, “suave” vida para 
a alma. Seria lá o encontro das “imensas”, “infinitas” e “maiores” 
felicidades.

A preocupação com o fim da vida cristã, o alcance do Céu, 
estiveram estampadas nos títulos de muitos livros religiosos, como 
Considerações sobre a eternidade (1620), de Jeremias Drexel (1581-
1638), De la Diferencia entre lo Temporal y Eterno, crisol de desengaños, 
con la memoria de la Eternidad (1653), de Juan Eusebio Nieremberg, 
Preparaçam pera a Eternidade offerecida ao descuido humano (1705), de 
Manoel Ignacio, Os últimos fins do Homem, salvação, e condenação 
eterna (1728), de Manuel Bernardes e Escola de Penitencia, Caminho 
de Perfeição, Estrada segura para a vida eterna (1740), de Martinho do 
Amor de Deus. 
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Essas e outras obras refletiam que os usos feitos do tempo em 
vida terrena, considerada efêmera, era imprescindível, pois ninguém 
partiria para a eternidade de glórias sem antes eliminar seus pecados 
mortais. Este era um dos motivos pelos quais os cristãos deveriam 
preparar-se continuamente para a morte, garantindo, assim, alento 
para a alma na sua condição de vida futura interminável. Antes das 
“artes de morrer”, eram as “artes de viver” que determinavam a 
passagem à eternidade, a qual aconteceria exatamente ao modo 
como se vivia. Tratava-se de uma forma de busca de sentido e 
de justiça para as ações dos sujeitos, conformando também certo 
controle e (auto)vigília dos comportamentos e desejos mais íntimos. 
Ponderar os deleites, os prazeres, as paixões e evitar a sedução e a 
rebelião do corpo eram orientações religiosas que perduraram nos 
séculos XVII e XVIII.

O bom lugar na eternidade podia ser definido, em testamentos 
portugueses dos séculos XVII e XVIII, de diferentes maneiras:  
glória, bem aventurança, céu, paraíso, vida eterna, vista de Deus. 
A eternidade figurava como um local para onde a alma haveria de 
viajar após a morte e uma condição de existência no infinito do 
universo, podendo ser acessada pela imagem metafórica da escada 
(que leva ao Céu) ou do precipício (que leva ao inferno). Uma vida 
eterna bem aventurada da alma era a prerrogativa mais almejada, 
mesmo que com a quase inevitável passagem pelo Purgatório. A 
maior esperança dos crentes estava depositada em acessar a boa 
eternidade no Juízo Final. 

Em tese, toda alma havia sido criada e destinada ao alcance da 
eternidade, mas a salvação eterna podia se apresentar como prêmio 
pelas virtudes; e os pecados e vaidades poderiam comprometer 
o intento, pois passaria pela ira e pelo castigo divino. Portanto, o 
inferno – e a imortalidade – surgia como horizonte de ameaça a 
todo cristão. 

No período moderno europeu, posições otimistas, a sugerir 
confiança na bondade divina, conviveram com posturas pessimistas, 
especialmente a partir do Concílio de Trento. De toda forma, no 
século XVIII, outra corrente passou a defender que o número de 
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eleitos seria superior ao de condenados, rejeitando a ideia de que o 
divino condenaria milhões ao terrível e eterno inferno. 

No entanto, os escritos dos religiosos do período são recorrentes 
em mencionar a eternidade do inferno, das penas, dos horrores, 
dos tormentos, das dores, da privação de Deus. Daí a literatura 
religiosa apresentar um conjunto de conselhos para “desenganar” e 
orientar as atitudes diárias dos fiéis leitores. Manter o pensamento 
voltado às punições eternas seriam meios pedagógicos eficazes para 
a resignação, para o abandono de clamores e para a persistência da 
tolerância frente aos infortúnios do cotidiano. 

Entre a eternidade de glórias e a eternidade de penas, entre as 
delícias da salvação e os sofrimentos da condenação, ao menos dois 
intentos poderiam estar presentes: o de produzir condutas morais 
encaradas como virtuosas na ótica cristã-católica e o de amenizar 
as adversidades da vida. A eternidade tinha, então, sentidos bem 
definidos que afetavam a vida de pessoas, declaradamente religiosas 
ou não, e, quiçá repercutam hoje, de diferentes maneiras, em 
distintas culturas.

(Mauro Dillmann)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Após a leitura do verbete, explique como, no período 

moderno europeu, os católicos compreendiam a 

eternidade. 

2. Leia o trecho abaixo do livro O Céu aberto na terra, 

publicado em Portugal em 1697:

“...recebendo devotissimamente os Sacramentos, dentro 

em poucos dias morreu, e foi gozar por toda a eternidade, 

não o canto de uma só ave, ou anjo, mas de todos os 

coros, e hierarquias dos anjos, e não só esta doçura, e 

felicidade, mas todas as felicidades, e doçuras, que Deus 

tem preparado para os seus escolhidos, eternas, imensas, 

infinitas, e maiores, que quando nesta vida se pode ver, 

ouvir, crer, e imaginar. Se um reflexo daquelas luzes é tão 

resplandecente, se um eco daquelas vozes é tão suave, 

se um prato daquela mesa é tão doce; que doçura será 

a de tantas iguarias? Que suavidade a de tantas vozes? 

Que resplendor o de tantas luzes? Se uma pedra daquela 

cidade é tão rica, se uma flor daquele jardim é tão formosa; 

que riqueza será a de tantas preciosidades? Que beleza 

a de tantas flores? (...) Se a suavidade da glória, entrando 

por só um sentido, suspende, e eleva de tal maneira, que 

setenta anos parecem poucas horas a quem a goza, que 

será a glória entrando por todos os sentidos, e por todas as 

potências? Se suspende tanto a voz de um anjo, que será a 

vista de Deus? 
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SANTA MARIA, Padre Francisco de. O Céu aberto na terra. 
História das sagradas congregações dos Cônegos Seculares 
de S. Jorge em Alga de Venesa, & de S. João Evangelista em 
Portugal. Lisboa: Officina de Manoel Lopes Ferreyra, 1697, p. 366-
367.

Identifique a fonte: 

a) Quem é o autor? 

b) Que função ele ocupava na sociedade? 

c) Quando e onde foi publicada a obra?

d) Como a eternidade foi caracterizada nesse trecho do 

documento?
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EUTANÁSIA

A discussão da eutanásia requer breve embasamento teórico 
na questão da longevidade e da autonomia. 

A expectativa de vida dos seres humanos apresentou 
um crescimento exponencial sem precedentes ao longo do século 
XX. No Brasil, uma pessoa nascida em 2019 pode esperar chegar 
aos 80 anos, se for mulher, e 73 anos, se for homem. Isso representa 
um ganho de quase 30 anos de vida em menos de um século, 
graças a progressos em saneamento básico, vacinas e antibióticos. 
O fenômeno da longevidade justifica uma celebração. No entanto, 
não é possível ignorar o ônus associado a uma vida mais longa: 
as pessoas vivem mais tempo com doenças crônico-degenerativas 
para as quais a biomedicina não oferece cura. Demências, sequelas 
motoras de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e 
doença renal crônica são condições que ilustram o fato de que viver 
mais não significa viver melhor – ao contrário, os anos adicionais 
podem corresponder a um longo período de dependência de 
terceiros, sofrimento e sensação de inutilidade.

Autonomia é uma palavra de origem latina que significa 
“norma para si mesmo”. Trata-se de um princípio da liberdade de 
escolha, que representa a possibilidade de cada pessoa decidir sobre 
o que deseja, e o que não deseja, para sua própria vida. Tais escolhas 
vão desde atos simples do dia a dia, como qual prato pedir em 
um restaurante ou para onde viajar nas férias, até a definição dos 
tratamentos que serão empregados em situação de terminalidade da 



Mara Regina do Nascimento | Mauro Dillmann (Org.)

108

vida. Preservar a autonomia é manter a capacidade de autogoverno 
e autodeterminação, um dos princípios da bioética.

A percepção de que a longevidade pode acarretar perdas e 
provocar dependência indesejada, em conjunto com a defesa da 
autonomia, deu origem à discussão da morte assistida, que permeia 
as discussões contemporâneas sobre o final da vida. Nesse cenário, 
a antecipação da morte acontece por suicídio assistido por médico, 
que fornece um ou mais medicamentos em dose letal para a pessoa 
ingerir por vontade própria, ou por eutanásia.

A palavra eutanásia, para gregos e romanos, significava morte 
em paz, sem dor. Com a medicalização do termo no Ocidente, 
desde a década de 1970, eutanásia pode ser definida como um 
ato médico, realizado pelo próprio, a pedido do paciente, com a 
finalidade de abreviar sua morte e, com isso, eliminar a indignidade, 
a dor ou qualquer outro sintoma de desconforto. O método mais 
comum é por meio de injeção intravenosa de medicamento que 
provoque a morte.

Trata-se de um procedimento legal na Holanda, na Bélgica, em 
Luxemburgo e na Colômbia. Em outras localidades, como alguns 
estados norte-americanos, Canadá, Espanha e Portugal, a legislação 
atual prevê apenas o suicídio assistido, porém há movimentos sociais 
em franca atividade com a proposta de sensibilizar a sociedade e as 
autoridades para a demanda de eutanásia. No Brasil, a prática desse 
procedimento é considerada crime, com tipificação no código 
penal.

Embora as leis locais apresentem variações, nos países onde a 
eutanásia é permitida, costuma-se determinar que ela seja solicitada 
por paciente com autonomia atestada, ou seja, a pessoa precisa 
estar mentalmente competente e fazer o pedido por vontade 
própria. Além disso, deve existir um diagnóstico firmado de 
doença incurável e terminal, com sofrimento físico ou psicológico 
constante e insuportável, sem perspectiva de alívio. Em seguida, a 
solicitação será avaliada pelas autoridades competentes. Na Bélgica, 
por exemplo, exige-se o período mínimo de um mês entre o 
pedido e o ato da eutanásia. Quando autorizada, ela é realizada em 
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data e local determinados pelo paciente, com a possibilidade de uso 
de instituição hospitalar ou de seu domicílio. 

Para pessoas que solicitam eutanásia, a degradação do físico 
ou da mente é um fracasso moral. Algumas sentem vergonha de 
si mesmas e da imagem que projetam. O pedido de abreviação 
da vida pode se justificar como recurso para manter o próprio 
respeito e deixar à família uma lembrança adequada.

Na Holanda, somente uma pequena parcela dos pacientes 
que solicitam eutanásia, e recebem autorização médica, morre em 
decorrência do procedimento. Tal observação demonstra que, mais 
do que o “desejo de acabar com a vida”, o pedido de eutanásia 
representa a asseguração de que o paciente tem pleno controle sobre 
a decisão de antecipar a morte se, em algum momento, considerar 
que a vida se tornou sem perspectiva. Trata-se da expressão máxima 
da autonomia.

A eutanásia corresponde à aproximação entre a morte social 
e a morte clínica. Quando a doença prejudica a capacidade 
funcional do enfermo, sua identidade social desmorona. Ocorre 
dano irreversível à sua rede de conexões com outras pessoas e 
o paciente deixa de existir – socialmente, está morto. Em países 
secularizados, em que as pessoas priorizam o hedonismo e não 
sustentam uma crença no “além-vida”, a eutanásia parece ser bem 
aceita. A expressão emocional de sofrimento psíquico e físico 
funciona como elemento mobilizador para legitimar o pedido de 
eutanásia perante a sociedade. 

Embora se oponham em embates na mídia, o movimento 
moderno de cuidados paliativos e as iniciativas em prol da 
eutanásia possuem pontos de aproximação: o foco na “boa morte”, 
a noção da morte com dignidade e a promoção dos direitos dos 
moribundos. Os defensores da eutanásia calcam-se na filosofia 
humanista, enquanto o movimento de cuidados paliativos baseia-se 
na tradição, na maioria das vezes com justificativa religiosa. Ambos 
estão, no entanto, mais próximos do que gostariam de admitir.

Ainda na Holanda, permite-se que uma pessoa em pleno gozo 
de suas faculdades mentais elabore uma “diretiva antecipada de 
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eutanásia na demência”, um documento no qual registra o desejo 
de ter a vida abreviada caso desenvolva a doença. Tal solicitação 
costuma associar-se ao receio de se tornar um estorvo para os 
familiares. Na prática, a aplicabilidade do pedido é limitada por 
vários motivos: a dificuldade em firmar prognósticos em pessoas 
com demência avançada; o reconhecimento de que os familiares 
projetam os próprios valores e preocupações na atenção dedicada 
à pessoa com demência; a constatação de que o cuidado é uma 
responsabilidade ética fundamental da dimensão interpessoal dos 
relacionamentos; e a própria recusa de profissionais médicos a 
praticarem a eutanásia, nas circunstâncias descritas. Como lidar 
com uma pessoa que solicitou eutanásia caso tivesse demência, mas, 
uma vez instalada a doença, parece serena, alheia, e resiste quando 
o médico se aproxima com o coquetel letal?

Trata-se de mais um dilema imposto pela longevidade. Para 
além da questão do declínio cognitivo, discute-se na Europa 
a demanda por eutanásia em situações em que a pessoa idosa 
deseja “sair de cena” antes da instalação de qualquer dependência, 
talvez pelo esgarçamento das redes sociais de suporte. Nesse 
caso, a justificativa para o procedimento é a velhice – proposta 
como doença em conferências preliminares para uma atualização 
da Classificação Internacional de Doenças, elaborada em 2022 
pela Organização Mundial da Saúde. Entidades gerontológicas 
internacionais reagiram com veemência e a proposta foi refutada. 

Tal debate reafirma que eutanásia e longevidade são temas 
entrelaçados. Longe de ser um consenso, a eutanásia é uma polêmica 
contemporânea complexa, o que traduz o imperativo de discutir 
suas possibilidades e limitações.

(Daniel Azevedo)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1º tempo: reflexão baseada em vivência

Pense no que dá sentido à sua vida. Família? Amigos? Animais 

de estimação? Lazer? Registre suas respostas. Não existe certo 

ou errado – somente você pode dizer o que importa para si.

Em seguida, pense em que nota você daria para o seu bem-

estar no momento atual. Considere que “nota 10” é a melhor 

qualidade de vida possível e “nota 0”, a pior. 

Agora, imagine que você recebeu o diagnóstico de uma doença 

grave, incurável, que avança com o tempo. Tome como base, 

por exemplo, uma doença que acometeu alguém próximo de 

você e que foi a causa da morte dessa pessoa. Câncer, doença 

de Alzheimer, enfisema pulmonar, sequela de infarto ou 

isquemia cerebral são algumas das possibilidades.

Como você se sentiria se tivesse essa doença? Como gostaria de 

ser tratado, conforme a doença avance e sua qualidade de vida 

piore? É provável que, em algum momento dessa progressão, 

por limitações físicas ou mentais, você não consiga mais fazer 

aquilo que enche sua vida de sentido. Nessas circunstâncias, 

seria melhor morrer?

Reflita sobre esse cenário. Se houvesse a possibilidade de 

solicitar eutanásia para antecipar a sua morte, você faria isso? 

Por quais motivos?
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2º tempo: reflexão baseada em filme

Veja “As Invasões Bárbaras” (2003), do diretor Denys Arcand, 

vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, no qual o 

personagem principal, com câncer avançado, exerce sua 

autonomia relativa ao final da vida. É importante que você 

saiba que, no Canadá, a eutanásia é uma prática criminosa.

Em seguida, reflita sobre as seguintes questões:

1. O que o sistema de saúde do Canadá oferece a uma pessoa 

com doença em fase terminal? Alguma necessidade não é 

contemplada? 

2. Existe diferença entre os cuidados de saúde representados 

no filme e aqueles que você conhece, no Brasil?

3. Qual importância o diretor atribui à religião? E à 

solidariedade?

4. Em sua opinião, o ato que encerra o filme é um crime ou 

um gesto de compaixão?

https://www.imdb.com/title/tt0338135/?ref_=nv_sr_srsg_1
https://www.imdb.com/title/tt0338135/?ref_=nv_sr_srsg_1
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FOTOGRAFIAS  
DE MORTOS

Fotografar os mortos é um ato tão antigo quanto a fotografia. 
Geralmente relacionado, no imaginário ocidental, com 
o período vitoriano, o registro póstumo não nasce com a 

técnica fotográfica. Imagens dos falecidos em seus leitos de morte 
datam, pelo menos, do fim da Idade Média. Reproduções do 
rosto e do corpo dos finados, como em máscaras mortuárias e 
efígies tumulares, são costumes presentes em culturas diversas há 
muito tempo. Pinturas como Jeune fille sur son lit de mort, de artista 
anônimo da escola flamenga, de ca. 1621; Mrs. Peale lamenting the 
death of her child, de Charles Wilson Peale, de 1772, e Camille Monet 
sur son lit de mort, de Claude Monet, de 1879, são alguns dentre 
muitos exemplos de retratos mortuários pictóricos. 

 Mas a invenção da fotografia, no século XIX, possibilitou que 
a imagem post-mortem de um ente querido se popularizasse. Em 
uma época de altos índices de mortalidade infantil e expectativa de 
vida relativamente baixa (se comparada com a contemporaneidade), 
a chance de uma pessoa morrer sem ter tirado uma única fotografia 
em vida era bastante grande, especialmente no caso de crianças. A 
fotografia foi um recurso acessível de se fazer ao menos um registro 
de sua passagem pelo mundo e uma recordação de sua existência 
para a família e amigos. 

Todos os formatos e técnicas pelas quais passou a imagem 
fotográfica nas décadas seguintes ao seu surgimento, em 1826 
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(daguerreótipos, cartes-de-visite, cabinet, etc), encontraram seu uso 
no registro dos falecidos. Eram produzidas em tamanhos pequenos 
para serem guardadas em estojos ou joias, ou grandes para serem 
expostas em cômodos da casa, na parede ou sobre móveis. Os 
fotógrafos profissionais elaboravam estratégias para melhor efetuar 
essa tarefa, anunciavam seus serviços nos jornais e revistas, e iam ao 
domicílio ou ao local do velório com seus equipamentos. 

De acordo com o antropólogo americano Jay Ruby, três estilos 
de fotografias relacionadas à morte surgiram no século XIX, sendo 
dois deles com a intenção de disfarçar a situação do fotografado, 
sugerindo que não estivesse morto. O primeiro a aparecer, Ruby 
denominou “Último sono”; ele teria sido o mais recorrente e 
mostrava a pessoa falecida como se estivesse dormindo. O cenário 
era um quarto ou uma sala, onde o corpo era disposto deitado na 
cama ou no sofá – ou outro móvel de recostar -, com travesseiros 
ou almofadas, coberto por uma colcha ou lençol. Um objeto 
simbólico ou religioso poderia ser colocado em suas mãos, como 
um pequeno ramalhete, uma cruz ou um rosário.

Outra variação, segundo Ruby, era o estilo “Vivo, embora 
morto”, no qual tentava-se de fato escamotear a morte e fazer 
parecer que a pessoa ainda estava viva. Para atingir esse objetivo, 
valia qualquer artifício: ajeitar o corpo em posição sentada ou de 
pé, vesti-lo com suas roupas habituais, arrumar os cabelos e compor 
a imagem com objetos diversos, como um livro, ou mesmo com 
algum familiar posando ao seu lado. No caso das crianças, poderiam 
“segurar” brinquedos ou serem colocadas no colo da mãe ou do 
pai. Efeitos poderiam ser aplicados após a fotografia estar pronta, 
como uma leve coloração no rosto, para dar um aspecto mais vívido 
ao semblante, ou pintar os olhos para que parecessem abertos. 

O último tipo categorizado por Ruby teria sido mais 
frequente próximo do fim do século e buscava registrar o morto 
como “objeto de dor” – e, acrescentaríamos, um potencial objeto 
de veneração. O corpo era fotografado dentro do caixão ou sobre 
uma mesa, com a decoração fúnebre à vista (velas, coroas e arranjos 
de flores). Os enlutados poderiam participar do registro, em torno 
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ou atrás do morto, demonstrando seu pesar através de suas poses 
e expressões. O foco da imagem, além do culto ao morto, era 
também o sentimento familiar e o luto dos viventes. 

A relação de nossa sociedade com as fotografias post-mortem 
tornou-se ambígua no decorrer do século XX. Parece que a 
prática entrou em declínio à medida que os processos da morte 
saíram do âmbito domiciliar para o hospitalar e os serviços 
funerários se profissionalizaram, liberando os entes próximos da 
lida com o cadáver. Em paralelo, o fazer fotográfico tornou-se mais 
corriqueiro. As pessoas passaram a ter ou mesmo fazer, com suas 
câmeras portáteis e amadoras, uma quantidade maior de retratos de 
si mesmas e dos eventos familiares. No entanto, as fotografias dos 
mortos ficavam limitadas a poucos registros íntimos que acabavam 
escondidos em álbuns ou livros, sendo muitas vezes consideradas 
mórbidas e de mau-gosto pelas gerações seguintes. Esse juízo pode 
indicar a ojeriza como uma das atitudes diante da morte e dos 
mortos na contemporaneidade. 

Por outro lado, a publicização de fotografias de mortos do 
interesse popular, como políticos, celebridades de diferentes áreas, 
vítimas de conflitos bélicos e de crimes e acidentes de grande 
repercussão é constante na mídia – seja nos veículos mainstream, 
seja nos alternativos. 

O uso da fotografia para registar a imagem de um parente que 
se foi manteve-se mais perene nas localidades afastadas dos grandes 
centros urbanos, nas quais a morte continuou a ser próxima e 
domiciliar, como no século XIX. A bibliografia mostra também 
que, entre imigrantes, o retrato post-mortem adquire a importância 
de registro do indivíduo e das exéquias para os membros da família 
que estão distantes. O mesmo fenômeno foi observado na presente 
crise causada pela pandemia de covid-19 pelo mundo.

A partir da década de 1970, a fotografia de pessoas mortas 
parece ter-se deslocado para a arte contemporânea. Séries de 
artistas como Andres Serrano e Joel-Peter Witkin, entre muitos 
outros, problematizam nossa relação com a morte e os mortos, com 
resultados estéticos diversos, entre o gore e o apaziguante.  
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Hoje em dia, com o advento da fotografia digital e a proliferação 
de imagens nas redes sociais, têm crescido os movimentos de 
reatualização do valor das fotografias mortuárias como parte do 
trabalho de luto dos viventes. Multiplicam-se, em vários países, 
grupos que coordenam ações terapêuticas direcionadas aos 
enlutados que incluem fotografar seus mortos, especialmente no 
caso do óbito neo ou perinatal. 

Cabe ressaltar que, no âmbito deste verbete, não tratamos das 
fotografias forenses, feitas para documentar vítimas de crimes. Nossa 
ênfase foram, principalmente, os retratos de mortos como objetos 
de afeto, produzidos com o intuito de manutenção da memória do 
indivíduo e de registro familiar. 

(Juliana Schmitt)

Figuras: 

Victor Hugo sur son lit de mort. Fotografia de Félix Nadar, 1885. Fonte: Bibliothèque 
nationale de France. 

Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10535516p.item#
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Sem título. Fotografia de Adolpho Volk. Ca. 1920-30. Acervo da família Woellner, Curitiba/
PR. Fonte: arquivo pessoal da autora.
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https://thanatos.net/  possui uma grande base de registros post-mortem 
do século XIX, além de imagens correlatas, como fotografias de túmulos, 
carros funerários e objetos fúnebres em geral, fotografias com efeito 
“fantasma”, fotografias de crianças com as mães escondidas, fotografias de 
animais de estimação mortos, entre outras. O acesso é pago.

https://thanatos.net/
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ATIVIDADE DIDÁTICA

A atividade pode ser feita em dupla ou individual, com o uso 

de um celular. 

1. A proposta é uma tirar fotografia de si mesmo/a (uma 

selfie ou uma tirada por um colega, ou pelo/a professor/a), 

imaginando, hipoteticamente, que esta seria a única 

imagem que as pessoas que te amam teriam de lembrança 

sua.

2. Antes de tirar essa fotografia, reflita sobre as questões 

abaixo::

a) Com qual roupa gostaria de ser fotografado/a?

b) Em qual pose? Seria uma foto de rosto ou de corpo inteiro?

c) Com qual expressão no rosto?

d) Quais sentimentos gostaria de transmitir?

e) Qual objeto estaria segurando nas mãos?

f) Por que gostaria de ser lembrado/a desse jeito?

Por fim, discuta com os colegas e com o/a professor/a sobre 

suas escolhas, como elas falam sobre sua identidade (a maneira 

como você se vê no mundo) e sobre memória (como gostaria 

de ser lembrado/a pelos outros), os dois principais atributos das 

fotografias dos mortos.
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INTERCESSÃO DIVINA 

Ação dos intermediários de Deus no Cristianismo para 
que as súplicas dos fiéis sejam atendidas pelo Criador. 
Também são enviados pela Divindade como conselheiros 

dos humanos no caminho reto da salvação quando invocados. Na 
tradição católica, há vários casos de intercessores, como a figura 
de anjos, santos e a Virgem Maria, os quais fazem parte da Corte 
Celeste. Os anjos são habitantes desta corte e vivem em eterna 
contemplação, vendo Deus face a face. Além disso, são mais 
inteligentes que os humanos e os auxiliam a enfrentar os castigos 
no Purgatório. 

Anjo (angelus, em latim), palavra que significa mensageiro, é 
um ser incorpóreo, diretamente ligado ao Criador que funciona 
como intercessor divino entre os seres humanos e Deus. A pureza, 
iluminação e perfeição de Deus comunicam-se nas ordens 
angélicas e estas para os humanos. De acordo com o Pseudo-
Dinis, o Aeropagita, na obra Da Hierquia Celeste (século VI), há uma 
hierarquia de nove ordens angélicas e três hierarquias, relacionadas 
ao grau de participação espiritual e intelectual nos mistérios divinos. 
Na primeira estão os serafins, querubins, tronos, mais próximos 
de Deus; na segunda, as virtudes, dominações e potestades, ordens 
intermediárias, e na terceira os principados, arcanjos e anjos. A 
terceira ordem se eleva até Deus, assim como os homens por meio 
da purificação, da iluminação e da união com as ordens superiores. 
Os anjos estão no último grau dessa hierarquia e mais próximos dos 
humanos. Uma cascata de luz vai do alto ao baixo até os homens. 
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É importante ainda lembrar que Lúcifer (portador da luz) era 
um anjo, antes de se revoltar contra Deus e ser precipitado por 
Sua ordem, nas profundezas do Inferno juntamente com os anjos 
rebeldes, por São Miguel, portador da lança ou espada flamejante. 
Mártires e depois monges foram muitas vezes comparados aos 
anjos. Os santos intercedem pelas pessoas, por isso temos a Festa 
de Todos os Santos (1 de novembro) em sua homenagem, seguida 
do Dia de Finados, quando os vivos lembram do morto e fazem 
doações e missas em sua homenagem. Há narrativas medievais 
sobre o aparecimento de fantasmas que lembravam aos vivos as 
ações que estes deveriam realizar para abreviar o tempo das almas 
no Purgatório.

Dentre os arcanjos, existe uma tríade importante de 
intercessores: Miguel, Gabriel e Rafael. Rafael, nome de origem 
hebraica, que significa “Deus me curou”, é venerado como curador 
e padroeiro dos doentes. Foi capaz de curar a cegueira de Tobias 
(6, 2 e 10, 4). É um dos sete anjos que estão diante de Deus e tem 
a função de auxiliar os homens nas suas preces ao Criador, porque 
está mais próximo dele para transmitir o pedido dos humanos. 
Capaz de curar o corpo e a alma. Já Gabriel tem nome de origem 
hebraica que significa “Deus é forte” e “homem de Deus”. Leva 
aos seres humanos a mensagem divina em diversos momentos 
da história bíblica, por exemplo, anunciando à Maria a vinda do 
Messias, Cristo, que seria concebido por ela, uma virgem. No 
Islamismo é Gabriel quem conduz o profeta Maomé à revelação 
da sua religião e também o conduz ao Paraíso após a morte. 

São Miguel, que significa “Quem é como Deus”, em hebraico, 
é o chefe das milícias celestes e foi invocado na hora da morte. 
É considerado um importante intercessor divino para a salvação 
das almas, invocado pelos vivos para se protegerem das tentações 
e para acompanhar as almas no pós-morte. Daí o seu culto entre 
os católicos do período medieval até hoje. Devido ao sincretismo 
religioso, também é cultuado em religiões de matriz afro-brasileira. 

A proteção de São Miguel é voltada a três inimigos: a carne 
humana, que é fraca e sujeita a tentações, o mundo, igualmente 
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portador de vícios que podem afastar o homem da sua salvação 
e, por fim, o Diabo, que deseja a perdição das almas e que estas 
sejam levadas ao Inferno. Devia reprimir os demônios e ajudar as 
almas a purgar mais rapidamente os seus pecados no Purgatório. 
O arcanjo Miguel está diretamente relacionado ao anjo da guarda. 
Desde o século XIII seu nome representa a legião de todos os 
anjos guardiães que se chamam Miguel. Auxilia contra os espíritos 
malignos e as tentações. A função do anjo guardião é combater os 
maus espíritos. Várias orações são feitas pelos fiéis pedindo que os 
anjos protejam a alma e a reconfortem. 

As almas conduzidas por este santo e também com o auxílio 
dos vivos, os quais realizariam jejuns, vigílias, missas, súplicas, dariam 
concessão de indulgências às almas, diminuindo o seu tempo de 
permanência no lugar de purgação dos Pecados, o Purgatório. 
Houve uma intensificação da devoção a São Miguel no século 
XVIII e, no século seguinte, o papa Pio VII concedeu duzentos dias 
de indulgências aos fiéis que devotamente recitassem o Hino com 
antífona e oração em honra a São Miguel. Até hoje é venerado em 
confrarias e irmandades.

São Miguel também possui um papel fundamental como chefe 
das milícias celestes, combatente do Diabo e intercessor entre os 
seres humanos e Deus, no caso do Juízo Particular (ou julgamento 
da alma), quando, segundo a concepção cristã, se decidiria o destino 
individual da alma após a morte. É também o chefe dos anjos da 
guarda e da Igreja Católica, significando o escudo de Deus e da 
Igreja contra o demônio.  Desse modo, o seu papel está presente 
tanto no Juízo Particular, quando será decidido o destino individual 
da alma, como no Juízo Final, por ocasião da segunda vinda de 
Cristo e quando ocorrerá o julgamento final da humanidade. As 
passagens sobre o arcanjo aparecem principalmente no Livro de 
Daniel (Dn 12, 1; 10, 13). Como vimos, Miguel e seus anjos lutaram 
na expulsão de Lúcifer às profundezas do Inferno, quando este se 
revoltou contra Deus. Também é aquele que combate contra o 
dragão, associado a Satanás (Ap 12, 7-8) ( Indicação de Imagem em 
site. São Miguel e o Dragão. Rafael Sanzio. São Miguel vence o dragão. 
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Paris, Museu do Louvre, c. 1503. https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Saint_Michael_with_the_Dragon_by_Raffaello_
Sanzio#/media/File:St_Michael_Raphael.jpg).

Este santo atua ainda como protetor de várias localidades e 
países; existe, por exemplo, a crença que defendeu os franceses na 
luta contra os ingleses na Guerra dos Cem Anos. Em Portugal 
está associado ao anjo Custódio e ao anjo da guarda, bem como 
considerado patrono das Grandes Navegações. É padroeiro de 
cidades, como Bruxelas, na Bélgica e Kiev, na Rússia. São Miguel 
é associado a Cristo por seu papel de juiz na Legenda Aurea. O seu 
culto e também dos arcanjos Rafael e Gabriel ocorre no dia 29 de 
setembro.     

É constantemente visto nas representações do Juízo Final 
trajando roupas militares (Hans Memling) ou com veste longa 
e uma balança (fig. 1), reminiscência da cultura egípcia (na qual 
após a morte havia o julgamento da alma pelo tribunal do Deus 
Osíris), para medir as ações do fiel, sendo que aqueles cujas almas 
estiverem pesadas pelos pecados ficarão eternamente no fogo do 
Inferno. Ele é a representação da justiça divina.

  Figura 1
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Sobre o anjo guardião, também aparece nas representações da 
Ars Moriendi, com a função de auxiliar a uma boa morte. Exorta o 
conhecimento da palavra de Deus, é protetor da alma e do corpo. 
Os entes angelicais como intercessores entre os humanos e Deus 
podem retirar aqueles que purgaram as suas faltas no Purgatório e 
conduzi-los ao Paraíso. 

Uma das representações imagéticas é o quadro O Juízo 
Final e a Missa de São Gregório, que mostra Cristo com a Corte 
Celeste. Vemos, os mortos saindo de suas sepulturas e um lugar em 
cima, próximo de Cristo e de outros santos, caracterizado como 
o Paraíso. Um pouco abaixo, anjos anunciam o Juízo Final com 
suas trombetas. Acima deles vemos a representação de uma cidade 
com muros, símbolo do Paraíso, e Cristo tronado, recoberto com o 
manto vermelho, tendo ao seu lado, respectivamente, santas e santos, 
do lado direito e esquerdo. Já o Inferno é localizado embaixo e as 
almas queimam num caldeirão.

Um elemento importante no lado esquerdo da pintura é a 
presença de pessoas numa espécie de lago, o Purgatório, que é 
caracterizado por punições na água e no fogo. Na parte superior 
se encontram alguns anjos que retiram os eleitos deste lugar de 
purgação temporária, para conduzi-los ao Paraíso.

    Figura 2                                                        Figura 3
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Portanto, o papel dos anjos é fundamental para retirar os 
humanos do Purgatório, bem como zelar por suas almas. Uma 
segunda imagem mostra igualmente o papel dos anjos no conforto 
e proteção das almas.  Vemos na fig. 3 pessoas sendo  torturadas, uma 
parte na água e outra parte no fogo, o que pode ser percebido pela 
cor vermelha. Esse fogo vai até em cima (o Céu) e se caracteriza ali 
por uma cor escura, relacionada à fumaça. Também há um espaço 
verde, identificado com a grama, onde uma mulher nua parece 
descansar. Próximos dela, dois animais ferozes podem vir a atacá-
la. A principal característica dessa imagem é a presença de anjos, 
que estão levando algumas almas privilegiadas para renascerem 
no Paraíso, retirando-as do Purgatório, após terem cumprido as 
suas penitências naquele espaço. Percebemos na imagem, além da 
punição aos pecadores,  a possibilidade de resgate daqueles que 
cumpriram a sua penitência pelos anjos, os quais carregam as boas 
almas e as retiram do Purgatório, conduzindo-as ao Paraíso.

O anjo da guarda é guia do cavaleiro pecador na Visão de 
Túndalo, quando este tem uma “morte” temporária, e lhe explica 
sobre os castigos no Além. Possui a função de proteger, conduzir 
e aconselhá-lo nesta viagem imaginária. O anjo o consola pelos 
castigos recebidos, devido aos seus pecados, e age como professor, 
explicando o porquê de cada uma das punições sofridas. Num 
determinado momento, a alma se revolta contra os tormentos nos 
espaços infernais, mas o anjo lhe assegura que Deus é misericordioso, 
porém justo. Por isso, no Além as pessoas sofrerão segundo as suas 
ações na terra e pelo não cumprimento das penitências. Daí a 
necessidade do sufrágio dos vivos e da ação dos anjos e santos pela 
salvação da alma e diminuição do tempo no Purgatório, além do 
arrependimento do cristão (livre arbítrio). Na narrativa, Túndalo 
se arrepende de seus pecados e é levado pelo ente celestial ao 
Paraíso, dividido em três muros. No Muro de Pedras Preciosas, a 
melhor parte, segundo a visão, se encontram as nove ordens de 
anjos, as virgens e os santos, dentre os quais, São Patrício. Após essa 
experiência na companhia do anjo, “acorda” da morte aparente e 
se torna um bom cristão.
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Outra importante intercessora entre os humanos e Deus é 
a Virgem Maria, quase a quarta pessoa da Santíssima Trindade, 
para quem se apelava para livrar os humanos do Inferno, o que é 
visto por exemplo em o Milagre de Teófilo ou nas Cantigas de Santa 
Maria por meio de narrativas e pinturas. No Milagre de Téofilo, o 
protagonista, um bispo, inicialmente faz um pacto com o diabo, 
para receber o poder que havia perdido. Mas depois se arrepende e 
clama a Virgem Maria, que o auxilia e destrói o pacto. No Brasil, esse 
papel da Virgem como intercessora é reforçado por exemplo em 
algumas histórias da cultura popular, como o Auto da Compadecida, 
de Ariano Suassuna.

(Adriana Zierer)
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Figura 1. Rogier van den Weyden. O Juízo Final. Detalhe São Miguel pesa 
as almas. C. 1445-1450. Hotel-Diêu de Beaune.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyptyque_du_jugement_
dernier_roger_van_der_Weyden_Beaune.jpg 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%A1bulo_de_Beaune#/
media/Ficheiro:Rogier_van_der_Weyden_-_The_Last_Judgment_
Polyptych_-_WGA25625.jpg 

Figura 2. Mestre da Família Artes. O Juízo Final e a Missa de São Gregório. 
Museu de Arte de São Paulo (MASP), século XV, nº 428P.

Disponível em:https://masp.org.br/acervo/obra/o-juizo-final-e-a-missa-
de-sao-gregorio 

Figura 3. Jean de Colombe. Purgatório. Les Très Riches Heures du duc de Berry, 
Fim do Século XV,  ms. 65, Folio 113v, Musée Condé, Chantilly.
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ATIVIDADE DIDÁTICA

I. Veja e ouça o videoclipe Anjos, de “O Rappa”: https://www.

youtube.com/watch?v=ec-pfE7J6PU.  A seguir:

1. Pesquise  a biografia do grupo musical O Rappa.

2. Responda: na canção Anjos, que passagens percebemos 

o papel de intercessores dos anjos?

3. Explique o que você entendeu da canção Anjos (A letra 

completa está disponível em: https://www.letras.mus.

br/o-rappa/anjos/ )

4. Reflita sobre: a canção tem uma mensagem positiva ou 

negativa? Teça comentários a respeito.

II. Observe a imagem sobre O Milagre de Teófilo que está 

dividida em duas partes.

https://www.youtube.com/watch?v=ec-pfE7J6PU
https://www.youtube.com/watch?v=ec-pfE7J6PU
https://www.letras.mus.br/o-rappa/anjos/
https://www.letras.mus.br/o-rappa/anjos/
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Após observar atentamente os detalhes da imagem, responda 

as questões a seguir.

1. Vemos dois personagens na parte de cima da imagem. 

Descreva-os. Quais os elementos do chamado Pacto 

Demoníaco nesta parte da figura?

2. Na segunda parte da imagem, quem são os 

personagens? Como é possível dizer ao olhar para a 

imagem que o Pacto Demoníaco foi rompido?

III. Assista ao filme “O Auto da Compadecida”, de Guel Arraes 

e/ou leia o livro do mesmo título de Ariano Suassuna. 

Explique como a Virgem Maria age como intercessora dos 

pecadores e outros aspectos da religião católica. Link do 

filme: https://www.youtube.com/watch?v=SpA_LJDrX-I 

IV. Observe a imagem a seguir da Visão de Túndalo.

https://www.youtube.com/watch?v=SpA_LJDrX-I
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1. Descreva a imagem. Quais os personagens que estão na 

cena e suas características?

2. Crie uma história em quadrinhos com um diálogo do que 

o anjo fala a Túndalo antes de ele enfrentar os castigos no 

Além, para consolá-lo.

REFERÊNCIAS DAS FIGURAS

Figura 1. Milagre de Teófilo. Anulação do Pacto Demoníaco pela Virgem Maria. 
c. 1200. Psautier de la Reine Ingeburge (Saltério da Rainha Ingeborg), da 
Dinamarca. Século XIII. Musée Condé, Chantilly, ms. 9, f. 35v. Disponível 
em: http://www.oberlin.edu/images/Art310/81749.JPG 

Figura 2. Simon Marmion. Tundal inicia a viagem ao Além com seu anjo da guarda. 
Visions du Chevalier Tondal, 1475. Los Angeles, The Paul Getty Museum, 
ms. 30, f. 11v. Disponível em: https://www.getty.edu/art/collection/
objects/2093/simon-marmion-tondal’s-soul-enters-hell-accompanied-
by-his-guardian-angel-franco-flemish-1475/ 
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FUNERÁRIAS

Os serviços funerários são responsáveis pelo cuidado e 
encaminhamento do falecido entre os translados em carro 
fúnebre necessários no processo de passamento, venda 

de caixões, ornamentação, preparação do velório, sepultamento, 
cremação, produção de lembranças e outras demandas. Os registros 
históricos que corroboram a profissionalização dos serviços fúnebres 
datam da segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos da 
América (EUA). Inicialmente as ofertas eram de carruagens e carros 
fúnebres para o deslocamento dos féretros, também confecção 
de urnas e caixões e a divulgação das notas de falecimento. As 
atividades funerárias podem ser exercidas por órgãos públicos ou 
privados, embora o setor privado tenha preponderância no país 
exercendo as atividades ante uma oferta variada de empresas e 
portfólios de serviços diferenciados em preços e requinte. Nos 
últimos séculos as atividades funerárias propiciadas por irmandades, 
grupos profissionais, sociedades étnico-culturais etc., e entidades 
públicas trazem dados que auxiliam na compreensão das práticas 
e ritos, bem como no entendimento dos serviços então ofertados. 
Os serviços fúnebres e as formas de cortejo e sepultamento são 
modos de reafirmar a hierarquia social e, para tanto, os elementos 
de todo o processo são importantes vestígios dessa estratificação. 
Um funeral adequado nos séculos XVIII e XIX para famílias 
abastadas no Brasil, teria como características luxuosos caixões, 
panos funerários, número expressivo de velas queimadas, amplo 
número de participantes do cortejo (padres, pobres, confrarias, 
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músicos, autoridades, convidados), algumas solenidades e missas 
de corpo presente, badalar de sinos da igreja, a ornamentação da 
igreja e a localização destacada na necrópole, onde o corpo será 
depositado e visto pelos que visitam o cemitério (ruas principais, 
especialmente). Por outra parte, irmandades e outras agremiações 
que também se voltavam aos serviços fúnebres de confrades, 
ofertavam serviços de menor ostentação e custo, mas ainda assim 
previam que todo o processo fosse estética e ritualisticamente 
significativo, nos limites financeiros possíveis de cada grupo. Para 
os mortos de menor condição financeira, os centros de quadras 
cemiteriais, bem como os lotes laterais e de fundo tornavam-se 
sua morada derradeira, configurando na necrópole a diversificação 
espacial das cidades dos vivos.

Essa oferta foi sendo progressivamente ampliada e este modelo 
se difundiu por outros países. Um adendo importante nos serviços 
funerais foi a incorporação a atenção ao morto do cuidado com o 
funeral. No Brasil os costumes portugueses foram os mais utilizados 
em vilas, freguesias e municípios, com a adoção do enterramento no 
campo santo ou dentro dos templos religiosos, para personalidades 
de destaque na comunidade ou lideranças religiosas. No século XIX 
as práticas funerárias foram transformadas em função da adoção 
de princípios sanitários, urbanísticos e paisagísticos nas cidades 
brasileiras, assim como pela diversificação da identidade religiosa 
da população com o estímulo a imigração, gerando a necessidade 
de cemitérios acatólicos. Os regramentos sobre a lida com o corpo 
desfalecido e com as práticas de sepultamento tiveram destaque 
nos Códigos de Posturas municipais, levando gestores públicos a 
normatizar procedimentos com base nos conhecimentos científicos 
disponíveis à sua época. Com a secularização dos registros públicos 
e dos espaços cemiteriais – instituídos após a Proclamação da 
República no país -, a adoção da profissionalização dos serviços 
funerais ganhou estímulo e foi se ampliando em número de 
empresas, assim como na oferta de serviços agregados.

O setor das funerárias se consolidou no mundo capitalista 
e têm promovido importantes transformações e inovações no 
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atendimento ao público e no processo de mercantilização da 
morte: agente funerário autorizado ao cuidado com o falecido, 
higienização e produção do corpo para o velório, venda de caixões, 
columbários, ornamentação para velório e cemitério, comércio de 
lóculos em cemitérios privados ou covas em cemitérios jardim, 
encomendação da alma por algum orador ou líder religioso, 
produção de mídias em homenagem ao finado, velório online, 
serviços administrativos e burocráticos relativos à regularização do 
status do falecido, venda de planos funerários variados, consultoria 
sobre velórios e serviços mais adequados à cada família, cremação, 
venda de urnas, transformação de cinzas em objetos (diamantes, 
discos, bonecos de pelúcia, lembranças etc.), produção de mudas 
de árvores com adubação por cinzas do finado (compostagem 
humana), cultos em memória do falecido, produção de informes 
sobre velório e sepultamento, e, claro, atendimento de funerais com 
maior conforto, sempre em razão do perfil funeral que a família 
espera receber e pode pagar. 

A histórica relação dos familiares com suas identidades 
religiosas e a realização dos ritos fúnebres e de sepultamento, 
derivados da tradição do crer a que se vinculam, vem se 
transformando em função da personalização dos serviços funerários 
e a sua secularização. Hoje os procedimentos clássicos de cada 
matriz religiosa podem ser “burlados” ou alterados pela liberdade 
de escolha de cada família em relação à lida com os momentos 
finais de culto, memória e luto, ultrapassando as compreensões de 
suas religiões. Mais do que dar conta da demanda, o setor funerário 
tem gerado demanda com a oferta sempre ampliada de produtos e 
serviços diferenciados que colocam à disposição dos interessados. 
O setor tem se voltado à assistência à morte via serviços funerários, 
cemitérios, crematórios e planos funeral, aliando a tradição do setor 
com inovação e investimento em publicidade digital, sobretudo. A 
diversificação na oferta de produtos tem sido uma constante busca 
das empresas de serviços funerários que vem agregando ao setor 
o segmento de sepultamento de pets. Outro destaque tem sido a 
publicidade cômica adotada por alguns cemitérios que, ante uma 
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situação geralmente rememorada como de dor, lamento, desespero 
com o falecimento, produzem divulgação que apela ao riso para 
destacar-se nesse mercado tão disputado.

(Gizele Zanotto)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Para conhecer alguns dos serviços funerários de sua cidade, 

realize um mapeamento das empresas que oferecem tais 

serviços e do seu portfólio de produtos. Após esta busca de 

informações públicas das empresas, analise as diferentes 

opções de serviços relacionando-os com as diferenças sociais 

em sua região, com as singularidades para alguma crença em 

específico (cristãos, islâmicos, espíritas, afrorreligiosos etc.). 

Pondere, na sequência, acerca de quais dos serviços do portfólio 

são essenciais ao serviço fúnebre e quais são atividades extras, 

que adicionam comodidade, beleza, ostentação, mas que 

são supérfluos em se tratando da real necessidade de lida e 

sepultamento do corpo. A partir dessas análises pondere sobre 

o mercado funeral; a mercantilização da morte; a criação de 

demanda; as mensagens publicitárias; a modernização da 

oferta de produtos; a desigualdade social expressa nos planos 

funerais.
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HOMICÍDIO 

O homicídio é comumente definido como o ato de tirar a 
vida a alguém. Todavia, nem sempre esse ato é considerado 
crime, dependendo, por exemplo, do quadro legal vigente 

em cada país (por exemplo, eutanásia ou aplicação da pena de 
morte), das circunstâncias em que ocorre, sendo que estas podem, 
inclusive, atenuar a sua gravidade ou mesmo desresponsabilizar o 
autor (por exemplo, legítima defesa). 

Historicamente, o conceito de homicídio remonta aos 
primórdios da humanidade. As primeiras referências, que se 
encontram na Sagrada Escritura, no livro de Génesis, aludem ao 
episódio em que Caim mata o seu irmão Abel. A análise de ossadas 
humanas mostra que na Pré-História foram praticados homicídios. 
Na Antiguidade, este delito aparece mencionado em manuscritos 
de várias civilizações, designadamente no Código de Hamurabi, no 
qual estava prevista a aplicação da pena de morte para os homicidas, 
salvo raras exceções (morte de escravos). Na cidade-estado de 
Esparta, era tolerado, ao contrário do que sucedia em Atenas, onde 
estava prevista a aplicação de castigos diferenciados consoante o 
tipo de homicídio. Em Portugal, como no Brasil, durante o período 
colonial, até a publicação do primeiro Código Penal de 1852, o 
crime foi sancionado de acordo com o estabelecido nas Ordenações 
Afonsinas, que já incluíam o homicídio doloso, nas Ordenações 
Manuelinas e nas Ordenações Filipinas, que previam a condenação 
à pena capital da pessoa que matasse ou mandasse matar outrem, 
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embora fossem admitidas como atenuantes a ausência de intenção 
e a legítima defesa. 

Muitas vezes, o homicídio é tomado como instrumento 
medidor do nível de violência de uma sociedade. Estudos efetuados 
sobre diversas regiões da Europa mostram que, entre a Idade 
Média e o século XVIII, houve uma descida gradual do número 
de assassinatos, o que significa que nem a urbanização, nem a 
industrialização contribuíram para o seu crescimento. As razões 
evocadas para justificar essa diminuição são díspares e estão longe 
de gerar consensos. Na Inglaterra, por exemplo, alguns autores 
defendem que a tônica da questão deve ser colocada em fatores 
culturais e nas modificações resultantes do “processo civilizacional”, 
como sustenta Norbert Elias. As sociedades tornaram-se menos 
violentas e passaram a assumir uma postura menos tolerante 
em relação à violência. Os indivíduos foram refinando os seus 
comportamentos, conseguindo controlar a sua agressividade, o 
que levou à redução do número de crimes contra pessoas. Há 
ainda autores que invocam fatores biológicos, particularmente a 
diminuição da testosterona.

Para explicar a diminuição dos números do homicídio 
na Inglaterra, alguns autores, como J. A. Sharpe, invocam o 
desenvolvimento econômico, a diminuição da pressão demográfica 
e o aumento da autoridade do Estado, enquanto outros referem 
a estabilidade política, a tolerância religiosa, o patriotismo e a 
solidariedade nacional.

Em geral, a razão do declínio do número de homicídios parece 
ter a ver, sobretudo, com motivos de ordem política, cultural e 
econômica, cuja influência varia consoante o contexto geográfico 
a que se atende. Em última análise, resultará da modernização 
da sociedade, das alterações a nível educacional e religioso, bem 
como da transformação do quadro de valores, nomeadamente da 
substituição de normas e valores considerados “feudais” por valores 
próprios da sociedade burguesa. 

Num tempo em que a medicina ainda não estava 
suficientemente habilitada para tratar lesões mais graves, os 
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ferimentos resultantes de agressões físicas podiam ser fatais. Daí 
que as ciências médicas tenham algo a dizer sobre os números dos 
homicídios e desempenhem um importante papel na sua evolução. 
O seu progresso foi determinante para a redução do número de 
mortes, uma vez que muitas resultavam de golpes desferidos sem a 
intenção clara de matar, mas que se tornavam mortíferos devido à 
falta de assistência adequada e atempada.

Trata-se de um delito cuja prática não tem a ver com o 
gênero, muito embora no passado se tenha procurado estabelecer 
essa relação. O móbil varia, assim como a forma de o cometer. 
Há processos considerados mais próprios dos elementos do sexo 
masculino (armas de fogo) e outros, como por exemplo o uso do 
veneno, mais identificáveis com a mulher.

Apesar das muitas questões que continuam abertas sobre a 
matéria, o crime de homicídio é o que mais se encontra refletido 
nas fontes, não só pela sua visibilidade e pelo alarme social que 
provoca, mas também por ser de difícil ocultação, ao contrário do 
que sucede com outros crimes, cujas vítimas têm a possibilidade de 
optar entre queixar-se às autoridades e agir judicialmente contra 
o ofensor, ou simplesmente ignorá-lo ou até mesmo encobri-
lo. A sonegação de certos delitos pode levar, aliás, à distorção 
da sua representação nas fontes, originando a diferença entre a 
criminalidade real e a criminalidade construída através dos dados 
documentais. 

Assim, salvo casos excepcionais, como, por exemplo, quando 
o homicida consegue dissimular o crime, dando-lhe a aparência de 
acidente, ou consegue desfazer-se do cadáver da vítima, existe uma 
maior probabilidade de os autores de homicídios se encontrarem 
mencionados nas fontes do que os de outros delitos. Deste modo, 
o homicídio é dos crimes que, nas estatísticas, menos problemas 
levanta com as chamadas “cifras negras”.

(Alexandra Esteves)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Analise e compare o modo como o crime de homicídio era 

visto e punido na Idade Média e na Idade Moderna. Elabore 

uma tabela comparativa. 

2. Pesquise os significados de “homicídio culposo” e 

“homicídio doloso” no Brasil de hoje. 

3. Quem são as pessoas e grupos sociais que mais sofrem 

homicídios no nosso país? Por que isso acontece com esses 

grupos sociais?
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IRMANDADES E  
ORDENS RELIGIOSAS

Uma irmandade ou uma confraria religiosa pode, grosso 
modo, ser compreendida como uma sociedade de 
oração e de socorro mútuo. Apesar de essas associações 

possuírem mais ou menos as mesmas finalidades – a prática da 
caridade, a assistência social, a ereção de templos, a promoção dos 
cultos católicos e os rituais fúnebres – o Direito Canônico fazia 
sutis distinções entre irmandade, confraria e Ordem Terceira. Estas 
últimas eram as preferidas das camadas sociais mais altas e ricas, pois 
gozavam de maiores privilégios e tinham como princípio a limpeza 
de sangue de seus membros. Subordinavam-se institucionalmente 
a uma ordem religiosa primeira (como a de São Francisco ou a do 
Carmo). Já entre irmandades e confrarias, a distinção era mínima, 
reduzindo-se, praticamente, ao privilégio que tinham as confrarias 
de usarem hábito talar, restando às irmandades apenas o uso da opa 
(espécie de sobrepeliz ajustável sobre a gola do paletó) ou balandrau 
(espécie de opa, com capuz e mangas). No entanto, esta distinção é 
mera formalidade. Os termos confraria e irmandade aparecem na 
documentação histórica sem distinção alguma, podendo ser usados 
como se fossem sinônimos.

Eram associações geralmente compostas por leigos, tendo cada 
qual suas assembleias, seus estatutos, seus funcionários e orçamento 
próprio. No Brasil, exerceram papel fundamental na formação de 
espaços de sociabilidade para a população em geral; propiciavam um 
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círculo de relações pessoais, que servia para integrar os indivíduos 
entre si. No caso dos africanos e seus descendentes, as irmandades 
dos “homens pretos” serviram ainda como meio de recriação mítica 
da sua história e seu passado, tendo na vivência do catolicismo uma 
maneira de resgatá-los.

As irmandades e as Ordens religiosas exerciam papel 
fundamental em todos os rituais ligados à “morte decente”, desde 
os últimos momentos de vida, passando aos ritos do velório, 
aos enterramentos e ao luto. No universo católico setentista e 
oitocentista, a “morte decente” era aquela em que havia, pelo 
menos, os seguintes elementos: a roupa com que o defunto seria 
amortalhado, uma sepultura onde seria inumado, os acompanhantes 
do cortejo e a quantidade de missas pela alma do finado para 
encaminhá-la ao Paraíso Celeste.

Segundo Catherine Vincent, as atividades das confrarias 
medievais gravitavam em torno de três eixos básicos. O primeiro 
é o da piedade e da vida litúrgica: não havia confraria sem santo 
padroeiro e a celebração de uma missa regular ao menos uma vez 
por ano; depois vem em segundo lugar o da caridade, isto é, o 
socorro ao próximo, o auxílio mútuo espiritual e material que, sob 
formas mais ou menos desenvolvidas – a mais frequente girando 
em torno dos funerais – se encontrava incluída no espírito fraternal; 
e em terceiro, a atividade ligada à sociabilidade. Na América 
portuguesa, pertencer a uma irmandade ou confraria, antes de tudo, 
participar a cada ano da festa em honra de seu santo padroeiro, com 
o maior desdobramento de pompa que os meios permitissem, e 
sentir-se seguro em relação à assistência material em tempos de 
incerteza e penúria. Era também (e sobretudo) receber auxílio na 
hora da doença e da morte, podendo deixar a cargo da associação 
a realização de um enterro, obedecendo a todas as exigências da 
Igreja Católica.

Entre as razões que levavam um indivíduo a aderir a uma 
irmandade religiosa, duas eram, sem dúvida, as mais frequentes: a 
busca de algum grau de prestígio social e também a necessidade 
de se integrar a um círculo diferenciado de pessoas, seja de caráter 
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étnico, político ou de superioridade econômica. No entanto, 
para além destes dois motivos, havia outro mais forte ainda que 
impulsionava, senão todos, quase todos os indivíduos a tornarem-
se confrades: a preocupação constante com a iminência da morte.

A morte constitui um momento-chave para qualquer grupo 
social; é inevitável, por outra parte, que ela assuma diferentes 
significados em diferentes momentos históricos. Para Norbert Elias, 
só a partir de uma perspectiva de longa duração, pela comparação 
com épocas passadas, pode-se perceber como vem aumentando 
gradativamente a segurança do homem moderno contra os perigos 
físicos imprevisíveis e as “ameaças imponderáveis à nossa existência”. 
Na perspectiva deste autor, “nas sociedades desenvolvidas os perigos 
que ameaçam as pessoas, particularmente o da morte, são mais previsíveis, 
ao mesmo tempo em que diminui a necessidade de poderes protetores 
supra-humanos”. Esta reflexão permite ponderar que, quanto mais 
retrocedermos no tempo, mais encontraremos indícios de que a 
morte gerava medo e insegurança.

As irmandades faziam a intercessão pelos mortos, uma 
expressão-chave e uma ideia decisiva para a compreensão do papel 
que desempenharam as irmandades religiosas na liturgia que envolve 
os costumes fúnebres. Uma intercessão institucionalizada, liderada 
e preservada sob o controle da Igreja católica. A institucionalização 
do dia 2 de novembro como o dia oficial de culto aos mortos, desde 
o século XII, contribuiu muito para a afirmação, no século seguinte, 
dos sacerdotes como os únicos responsáveis por fazer celebrarem-
se as missas por alma. Assim, embora submetidas hierarquicamente 
à Igreja, as organizações fraternais em questão passaram a dividir 
com esta a tarefa de acompanhar os cortejos fúnebres, enterrar 
os confrades mortos e orar por suas almas. Agindo como um 
verdadeiro exército de intercessores, os confrades exerciam papel-
chave de intermediação entre os homens e Deus, entre o Céu e a 
Terra, entre a Corte Celeste e os devotos, entre a Igreja e o rebanho 
de fiéis.

Salvar a alma, encaminhá-la na libertação rumo ao Paraíso e 
abreviar o seu estágio no Purgatório – eis no que se concentrava a 
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ação dos vivos em favor dos mortos, na crença que se estabeleceu 
a partir do século XIII e se manteve sólida até o século XIX, por 
meio dos laços entre os membros das Irmandades religiosas.

Quanto a suas nomenclaturas, que vinham dos santos de orago, 
era comum no Brasil dos setecentos e oitocentos cada uma dessas 
associações acumular não apenas um, mas dois ou três santos para 
prestar suas honrosas homenagens, como era o caso das Irmandades 
de Nossa Senhora do Rosário que também homenageavam 
São Benedito e São Domingos, ou no caso das irmandades do 
Santíssimo Sacramento que sempre tinham como santo protetor 
o padroeiro da cidade. Outros exemplos ainda podem ser citados 
Brasil a fora, para confrarias de etnias diversas: irmandade da Divina 
Pastora e São Gonçalo; irmandade de Nossa Senhora da Boa 
Morte e Assunção; irmandade de Nossa Senhora das Dores e Santa 
Maria Madalena; irmandade de São Crispim e São Crispiniano; 
irmandade São José e Almas; irmandade de Santo Elesbão e Santa 
Efigênia etc.

(Mara Regina do Nascimento)
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Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Ouro Preto/MG)
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ATIVIDADES DIDÁTICAS

As Irmandades ou Confrarias religiosas eram associações 

formadas por leigos muito atuantes nos cenários urbanos 

do Brasil até o século XIX, no tocante às festas religiosas, aos 

rituais da liturgia católica e às práticas funerárias. Entretanto, 

esse papel que elas cumpriam foi aos poucos tomando outras 

formas e essas associações foram ocupando outros espaços 

sociais, políticos e culturais nas cidades. Realize uma pesquisa 

para descobrir:

1. se em sua cidade ainda existem irmandades religiosas e o 

que elas realizam em favor do catolicismo. Faça uma relação 

das igrejas que ainda possuem irmandades e para quais 

santos elas prestam homenagem e devoção. Anote tudo e 

depois construa um quadro com as suas descobertas. Em 

seguida, imprima um mapa geográfico de sua cidade e 

marque nele a localização das igrejas que ainda possuem 

irmandades, aponte seus nomes e endereços no mapa.

2. faça uma visita aos principais cemitérios da sua cidade e 

descubra se dentro deles ainda há áreas (quadras) que 

pertençam a irmandades religiosas. Faça uma exposição 

das suas descobertas para a turma.
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IMORTALIDADE –  
FINITUDE

O desejo de eternização, por meio da permanência na 
memória das futuras gerações, não é uma especificidade 
da época moderna. Entre os antigos, como na poesia 

épica deixada por Homero, em Ilíada e Odisseia, a eternização 
estava ligada àquilo parecia negá-la: a morte. Tratava-se da morte 
gloriosa, a morte do jovem herói no campo de batalha, ocorrida 
quando  ele reunia a plenitude de seu vigor físico. O alto ideal de 
beleza associado à juventude, nesse caso, estimulava a imortalização 
do herói guerreiro e a valorização de seu corpo. Os próprios 
poemas homéricos visavam essa manutenção da memória heroica, 
indicando o desejo de imortalizar e, portanto, ultrapassar a finitude. 

Na pólis ateniense, a homenagem aos mortos em batalhas 
tornou-se um gênero bastante popular: a oração fúnebre. Proferido 
em público, o discurso consagratório era realizado durante o ritual 
de sepultamento dos combatentes e manifestava também o desejo 
de eternização pela memória. Mais do que esconder a morte, 
tratava-se de valorizá-la como fator de glorificação. Isso somente 
ocorria, é claro, se a morte tivesse acontecido em razão de eventos 
como as guerras, que eram fenômenos centrais na cultura grega. 
A condenação das guerras, na verdade, é parte das mudanças de 
valores que acompanharam, sobretudo, a época moderna, tendo 
em vista o surgimento de discursos e atitudes identificadas como 
humanistas e pacifistas. 
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A época moderna esteve associada a ideais de eternização 
distintos daqueles dos antigos. O progresso técnico e científico 
permitiu, mais do que nunca, o prolongamento da vida humana, 
aumentando muito a expectativa de vida. Se, tanto na cultura 
grega quanto no cristianismo, a imortalidade era prerrogativa dos 
deuses, agora intensificava-se o desejo de eternização dos próprios 
homens. Na cultura cristã, a presença do corpo e as marcas deixadas 
pela persistência da morte já haviam sofrido desvalorização e 
apagamento, pois os anseios de redenção passaram a apontar para 
um plano transcendente. Os desejos de eternidade, nesse caso, eram 
projetados para o pós-morte. Nada mais distante da valorização do 
corpo do jovem guerreiro e da morte como forma de glorificação: 
no cristianismo, a morte deveria ser temida e o corpo, lugar do 
desejo e dos pecados, deveria ser escondido.

Condições antes restritas aos seres divinos, como a de não 
estar submetido às transformações do tempo, tornaram-se um ideal 
da vida na época moderna. Um ideal, inclusive, estabelecido na 
tensão entre a sedução e o terror, entre a obsessão pela capacidade 
de alteração do curso da vida e o medo da perda de controle desse 
processo. Um exemplo clássico nesse sentido, no âmbito literário, 
é a obra Frankenstein (1818), de Mary Shelley (1797-1851). No 
livro, os poderes humanos são estendidos à própria criação da vida, 
mas dão origem a um monstro, indicando que o progresso técnico 
e científico também poderia ser acompanhado da total perda de 
seu controle pelo homem. O filósofo Marshall Berman (1940-
2013), comparando o romance de Mary Shelley com Fausto (1808, 
1832), de Goethe (1749-1832), e O manifesto comunista (1848), 
de Karl Marx (1818-1883), chamou de cultura modernista essa 
mistura de deslumbramento e temor pela capacidade inventiva do 
homem. Em diversas obras produzidas entre fins do século XVIII 
e a primeira metade do XIX, esses traços da cultura modernista 
estiveram presentes.
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Ilustração do livro Frankenstein, de Mary Shelley, publicado pela editora Colburn and 
Bentley, em Londres, em 1831.

A medicina moderna, com o desenvolvimento da anatomia, 
permitiu um conhecimento até então impensado do corpo humano. 
Antes referidas a fenômenos incontroláveis, que ultrapassam 
o corpo físico e o plano do visível, as doenças foram cada vez 
mais precisamente localizadas. Os fatores originários da dor e do 
sofrimento físico tornaram-se biologicamente identificáveis. Com 
o surgimento de novos métodos e exames de imagens, foi possível 
esquadrinhar o corpo humano e atravessar visualmente suas partes 
mais obscuras. 

Localizando no corpo biológico a origem dos males, o 
racionalismo moderno desferiu mais um golpe na explicação da 
vida por valores transcendentes. A percepção do homem como 
ser finito e como centro de todas as coisas acabou revalorizada. 
Por outro lado, fomentava-se o conhecimento técnico e científico 
que prometia respostas a essa condição de finitude, prolongando a 
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vida por meio do controle das doenças. O corpo e a morte, assim, 
eram postos em evidência, mas apenas sob a condição de seu maior 
controle. Ao fim e ao cabo, a morte, como parte da existência, 
terminava ainda mais negada, e o desejo de imortalidade fortalecia 
a expectativa de extensão do tempo de vida dos homens.

Com o desejo de imortalização menos centrado no pós-
morte ou num plano extraterreno, surgiram novos ritos e práticas 
de eternização na memória. O estabelecimento dos Estados 
nacionais, bastante dependentes de uma tradição de heróis e eventos 
fundadores, alimentou essas novas práticas. A memória nacional 
tornou-se não apenas um valor, mas um lugar de imortalização: a 
partir de então, é preciso ter lutado pelo engrandecimento da nação 
para ser eternizado. Um vasto conjunto de práticas comemorativas, 
envolvendo a criação de feriados nacionais, solenidades, símbolos e 
ritos consagratórios, surgiu nesse período. 

O estabelecimento da história como conhecimento científico 
moderno também foi parte das novas promessas de imortalidade, 
que fomentaram usos mais racionalizados do passado. Por meio 
da história, o homem passou a acreditar que podia controlar o 
inevitável transcurso do tempo. Cabe lembrar que a passagem do 
tempo simboliza nada mais do que as marcas da morte, presente 
todos os dias no constante envelhecimento do corpo humano. Um 
controle do tempo, portanto, representaria igualmente um controle 
da morte. Por isso, a história na modernidade esteve fortemente 
vinculada às novas promessas de imortalização surgidas nessa época.

Diversos pensadores da história, sobretudo a partir da segunda 
metade do século XVIII, acreditaram que o conhecimento do 
passado permitiria compreender o sentido da existência humana. 
Uma promessa de redenção e a busca por certo conforto diante 
das marcas da finitude do homem estão no centro dessas ideias. 
No fundo, os sinais da passagem do tempo nunca pareceram 
incomodar tanto aos homens como hoje em dia, quando a velhice 
parece constantemente rejeitada. 

Representando a proximidade da morte, a velhice parece aquilo 
de que não se quer falar, pois contradiz os desejos de imortalidade. 
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Além disso, ela é geralmente associada à impossibilidade de manter-
se ativo, aspecto que causa temor nas sociedades capitalistas, marcadas 
pela supervalorização do trabalho e da produção. É por isso que é 
corrente o diagnóstico de que vivemos em uma sociedade com 
alto potencial de produção da morte, porém mais incapaz do que 
qualquer outra de aceitar sua presença. Afinal, o tempo não para e, a 
cada milésimo de segundo que passa, novas marcas de aproximação 
da morte são deixadas no corpo humano.

(Douglas Attila Marcelino) 
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ATIVIDADE DIDÁTICA

São muitos os filmes e livros que tematizam os desejos do 

homem de controlar o tempo ou de impedir a sua própria 

morte ou de alguém mais próximo. O mito da invenção de 

uma máquina do tempo, pela qual o homem poderia voltar 

ao passado ou se dirigir ao futuro, por exemplo, é um assunto 

fartamente explorado. O mesmo pode ser dito sobre o mito 

da invenção de fórmulas mágicas ou experimentos geradores 

de uma eterna juventude, ou mesmo do retorno à vida após a 

morte. 

Considerando a constante presença desse tema na produção 

cultural contemporânea, escolha um filme ou livro para análise, 

que deverá responder aos seguintes aspectos:

1. Como o filme ou livro escolhido apresenta os desejos do homem de 
controle do tempo ou de imortalização?

2. O filme ou livro é indicativo de que esses desejos de controle do tempo 
ou de imortalização se acentuaram na época contemporânea ou os 
apresenta como sempre existentes?

3. Você entende que o filme ou livro estimula uma postura crítica da forma 
como a sociedade apresentada lida com o tempo ou apenas reproduz o 
senso comum sobre o tema?

4. Se tivesse que refazer o filme ou reescrever o livro escolhido, quais 
alterações você faria? (pense, sobretudo, que você gostaria de estimular 

uma avaliação crítica do tema por seu telespectador ou leitor).
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INFANTICÍDIO

O infanticídio é a morte do filho provocada pela mãe 
durante ou logo a seguir ao parto, sob influência do 
estado puerperal. O ato de matar o próprio filho, durante 

o nascimento ou nos primeiros meses de vida, é uma prática 
ancestral, mas que persiste em algumas regiões e culturas nos dias 
de hoje. Na Índia, por exemplo, ainda se regista um elevado índice 
de infanticídio feminino, gerando um desequilíbrio entre os sexos 
na população do país. 

O estudo do infanticídio, numa perspetiva histórica, tem 
sido feito, sobretudo, no âmbito da História da Família e, mais 
recentemente, da História do Crime. Todavia, a investigação sobre 
essa matéria é dificultada por fatores de natureza diversa que estão 
associados ao seu cometimento, e que tem a ver, por exemplo, 
com os meios usados para dissimular a gravidez, matar o recém-
nascido ou esconder o cadáver. Aliás, a identificação da infanticida 
e da vítima, muitas vezes encontrada já em adiantado estado de 
decomposição, nem sempre é descoberta. 

Em diferentes épocas, o infanticídio tem sido encarado de 
modo diverso, em resultado, designadamente, das mudanças na 
forma de conceber e considerar a criança, traduzida no discurso 
que sobre ela tem sido produzido, bem como dos valores morais 
e éticos em vigor. Se em determinados momentos foi tolerado, 
noutros foi objeto de punição bem severa. Na Idade Média, por 
exemplo, a infanticida deveria ser enterrada viva, empalada ou 
lacerada com tenazes ardentes. De qualquer modo, o infanticídio 
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tem permanecido associado ao sexo feminino, mesmo depois de 
a sua abordagem ter sido deslocada do campo religioso para o 
discurso médico, não deixando, todavia, de ser visto como relevador 
da fraqueza da mulher.

A partir dos inícios da Idade Moderna, com a crescente 
aceitação e valorização do estatuto da criança, também aumentou 
a censura e o repúdio do infanticídio. As crianças começaram a 
se beneficiar de especial cuidado, primeiro, nos estratos mais 
elevados da sociedade e nos ambientes urbanos, depois, nos grupos 
sociais mais baixos e nos meios rurais, onde o infanticídio era mais 
frequente.

A alteração da postura dos Estados perante o infanticídio 
resulta, em parte, da generalização do princípio segundo o qual 
um país seria tanto mais próspero e mais forte quanto maior fosse 
o número dos seus habitantes. Assim sendo, era necessário evitar 
a morte dos bebês. O nascimento de uma criança ganhou, então, 
uma dimensão pública dadas as potencialidades que representava. 
Tratava-se, portanto, da aplicação de uma política demográfica com 
repercussões na forma de encarar a relação da mãe com o recém-
nascido e, consequentemente, na repressão dos crimes que contra 
ele fossem cometidos. 

O caráter hediondo do crime tem sido utilizado, em diversos 
momentos da História, para assustar as populações, provocar o ódio 
e instigar a perseguição a determinados grupos minoritários (e.g. 
judeus, bruxas, parteiras, etc.). Por exemplo, no tempo do Império 
Romano, os cristãos eram acusados de matar e comer crianças, para 
justificar a perseguição que lhes era movida. 

O primeiro documento que previa a criminalização do 
infanticídio - Constitutio Criminalis Carolina -, promulgado no seio 
do Sacro Império Romano-Germânico, remonta ao século XVI, 
mais precisamente a 1525. Sobre a mesma matéria, foi publicado 
na Inglaterra, em 1624, o “Ato para Prevenir a Destruição e o 
Assassinato de Crianças Bastardas”. Em Portugal, o infanticídio 
só aparece na respetiva legislação com a publicação do primeiro 
Código Penal, em 1852. 
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 A crescente valorização conferida à criança ditou a maior 
repulsa do infanticídio, que se refletiu nos códigos penais, juntando 
à condenação social e moral desse ato uma punição cada vez mais 
pesada. As mulheres, sobretudo as solteiras e pobres, começaram a 
ser alvo de maior vigilância, particularmente por parte do Estado, 
e a gravidez e o parto vão perdendo o seu caráter eminentemente 
privado para se tornarem assuntos públicos e políticos e motivos de 
todo o tipo de estereótipos.  

Até ao século XIX, era muito difícil provar, de forma inequívoca, 
o cometimento de infanticídio, quando a investigação criminal não 
dispunha de recursos suficientes para rebater a argumentação das 
infanticidas, que alegavam quase sempre que a criança tinha nascido 
morta ou que a morte tinha sido acidental. No entanto, os peritos, 
mormente médicos, já conheciam alguns elementos que indiciavam 
ações criminalmente puníveis. Mesmo assim, as divergências e as 
dúvidas quanto à causa da morte poderiam subsistir. Além disso, 
muitas mulheres conseguiam encobrir a gravidez e ocultar os 
corpos dos recém-nascidos que davam à luz. 

Para explicar a prática do infanticídio, um delito que a 
sociedade tende a imputar apenas à mulher, na qualidade de mãe, 
podem ser considerados vários fatores, nomeadamente de natureza 
moral, econômica e patológica. 

As razões de natureza moral têm a ver, essencialmente, com os 
preceitos morais vigentes, que levam a mulher a esconder a gravidez 
indesejada, fruto de adultério ou se sendo solteira ou viúva, a fim 
de preservar a sua honra. A este propósito, Cesare Beccaria defendia 
que o excesso de recato imposto pela sociedade empurrava a 
mulher transgressora de normas morais para uma encruzilhada sem 
saída, levando-a a optar pela morte do fruto dessa mesma infração, 
para evitar que o vexame recaísse sobre si e sobre a criança. 

A puridade e o recato eram valores que a sociedade impunha à 
mulher, em particular à rapariga solteira para que pudesse conseguir 
um matrimônio vantajoso. Não é, portanto, de admirar que o maior 
número de infanticídios fosse praticado por mulheres solteiras, por 
vezes iludidas por promessas de casamento não cumpridas, como 
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forma de salvaguardar o bom nome e manter a expectativa de casar. 
De fato, o reforço da moral no domínio da sexualidade, verificado 
na época moderna, após a Reforma Protestante e a Reforma 
Católica, que se traduziu na forte condenação do adultério e na 
reprovação das relações sexuais fora do casamento, concorreram 
para o crescimento dos números dos crimes de infanticídio.

Não raras vezes, estes delitos são cometidos por mulheres 
que, além de desconhecerem ou fazerem pouco uso de métodos 
contraceptivos, não possuem meios para alimentar a criança ou 
já têm uma prole numerosa e o agregado familiar não consegue 
suportar as despesas inerentes ao sustento de mais uma boca, ou 
ainda porque um recém-nascido pode representar um embaraço 
para a mulher que pretende ganhar a vida e contribuir, assim, para 
o sustento do lar. 

Durante muito tempo, não foi reconhecida a relevância 
de fatores de natureza patológica para explicar o infanticídio, 
designadamente os efeitos da febre puerperal e da depressão pós-
parto. Na Europa oitocentista, particularmente na Inglaterra, 
a loucura que afetava algumas mulheres após o parto constituía 
o principal argumento de defesa quando eram submetidas a 
julgamento pelo crime de infanticídio.

No século XIX, mantem-se a tendência de culpabilização da 
infanticida, mas agora mitigada por novos discursos que colocam a 
tônica numa organização social que a explora, na ausência de uma 
verdadeira assistência infantil e na incapacidade da sociedade de 
proteger a mulher. Por outro lado, o infanticídio começa a ser cada 
vez mais um assunto clínico, na sequência da crescente valorização 
da função da maternidade, para a qual a mulher está predisposta 
pela sua anatomia. Negar este princípio seria rejeitar a sua própria 
natureza, o que poderia indiciar algum tipo de perturbação. Por 
conseguinte, a crescente medicalização do corpo feminino fará 
com que, em muitas circunstâncias, as infanticidas sejam enviadas 
para o hospital psiquiátrico e não para o cárcere. 

Ao contrário do aborto, que para a sua concretização pode 
envolver uma rede de conivências, o infanticídio é, geralmente, 
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um ato solitário, perpetrado apenas pela parturiente, embora 
possa haver o concurso de terceiros, como por exemplo do pai, 
que auxilia a mãe que se encontra no estado puerperal a matar 
o filho. Os métodos usados são diversos (e.g. afogamento, asfixia, 
envenenamento) e o destino dado aos corpos também é muito 
variado (e.g. enterrados, lançados ao rio, abandonados). O local 
onde o corpo é depositado também pode ser indiciador do 
sentimento de culpa ou da consciência da ignobilidade do ato 
cometido, designadamente quando a mulher enterra o cadáver em 
espaços sagrados ou perto da morada.

(Alexandra Esteves)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Quais são os fatores de natureza moral, econômica e 

patológica que explicam a prática do infanticídio vinculada 

exclusivamente à mulher?

2. Faça uma pesquisa online nos jornais do seu estado, 

buscando notícias sobre infanticídios. Descreva os fatos e 

analise as posturas assumidas pela matéria jornalística. 
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LÁPIDES E EPITÁFIOS

A palavra lápide é originária do latim lapis .idis, que significa 
campa, laje, lousa. O verbo lapidar significa esculpir, polir 
e lavrar cristais e pedras preciosas aperfeiçoando seu estado 

bruto à beleza do material. Lapidário: local onde se faz este processo. 
É comum usar lápides para lavrar inscrições comemorativas. Nas 
igrejas e cemitérios encontramos lajes tumulares, lápides. Estas 
costumam gravar símbolos e ícones; brasões de armas do morto 
assim como símbolos conferidos à família nobre ou pertencente 
a uma corporação; desenhos ornamentais inspirados em plantas 
e flores; símbolos religiosos, alegóricos e associados aos ofícios 
profissões. Geralmente são inscritos nas lápides textos e dados sobre 
a vida dos falecidos com palavras e frases gravadas normalmente em 
placas de pedra ou metal designando assim de epitáfios, epígrafes e 
inscrição de louvor e de enaltecimento. A palavra é originária do 
latim epitaphium e do grego epitaphion que significa “oração funeral” 
sobre o túmulo. A somatória dos desenhos gravados e os escritos 
do epitáfio cumprem a função de deixar registrado a identidade e 
a personalidade do falecido, a sua importância em vida, daí estar 
implícito com palavras elogiosas que perpetuam a sua história. A 
antiguidade clássica tinha por hábito gravar nos epitáfios honras 
ancestrais dos defuntos. No início do cristianismo os sarcófagos 
eram anônimos e o reaparecimento dos epitáfios só iniciou por 
volta do século XII, conforme constam exemplos no Cemitério de 
São Marcelo (Paris) com uma curta afirmação de identidade - são 
os túmulos-epitáfios.  Normalmente os epitáfios eram escritos em 
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latim e até o século XIV havia uma fórmula comum composta por 
duas partes: a primeira, identificação do falecido, nome, função e 
breves palavras de elogio; a segunda, uma oração a Deus voltada 
para a salvação da alma do defunto cristão. Até hoje adotamos as 
palavras “Aqui Jaz”, assim como “Saudades Eternas”. Aos poucos as 
narrativas foram mais detalhadas sobre o falecido e as dedicações 
mais alongadas. A partir do século XV ampliou-se o texto incluindo 
dados sobre o amor conjugal, a afeição familiar paterna e filial. Vide:  
À memória da boa esposa Da. Francisca Isoldina da Costa Fallecida 
em 16 de junho de 1995 com 32 annos de idade. Saudades de seu 
esposo e filhos (Cemitério da Saudade, Ribeirão Preto). Os tipos 
mais comuns de epitáfios datados até o século XX   são os que 
contém frases bíblicas, mensagens e orações de efeito que conduzem 
o falecido à vida eterna – “Orai por mim”, “O Senhor é meu pastor 
e nada me faltará”;  outros enaltecem as qualidades que o indivíduo 
adquiriu em vida -  Homenagem do Estado de Pernambuco ao seu 
dileto filho o redemptor da raça escrava no Brasil (texto contido 
na lápide de Joaquim Nabuco,  falecido em 1910, Cemitério de 
Santo Amaro, Recife); alguns literatos fizeram questão de escrever 
seus epitáfios conforme fizera a poetisa e contista brasileira  Cora 
Coralina, em 1965, alegando que escrevessem bobagens no túmulo, 
depois de sua morte que só ocorreu em 1985 -   “Meu Deus à 
vida. Morte serei árvore. Serei tronco. Serei fronde e minhas raízes 
agarradas às pedras do meu berço são as cordas quebradas de 
uma lira. Enfeitar de folhas vergês a pedra de meu túmulo num 
simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na 
Terra a melodia de seu cântico na música de seus versos”. Cora 
Coralina, agosto,  1889 (Cemitério São Miguel, Cidade de Goiás); 
algumas inscrições relatam frases de denúncias que o morto sofrera 
em vida - Aqui jaz o grande soldado Marechal Hermes da Fonseca 
victimado pelo desgosto de sua violenta e injusta prisão effectuada 
aos 7 de julho de 1922 (Cemitério de Petrópolis). É comum 
encontrar epitáfios escritos no idioma de origem nos cemitérios 
étnicos e alguns acrescentam signos de identidade como a estrela 
de Davi, usada desde a antiguidade pelos judeus. Alguns túmulos 
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colocam o epitáfio gravado num livro aberto e outros instalam 
dados de todos os mortos enterrados no túmulo juntos, criando 
um levantamento genealógico familiar. Poucos epitáfios gravam 
frases engraçadas como “Bati as botas”. Em cemitérios desprovidos 
de lápides é comum encontrar inscrições do morto feitas à mão 
sobre a cruz latina de madeira. Aos poucos os textos são gravados 
em placas de bronze e se tornando mais simplificados, restando 
apenas o nome e as datas de nascimento e morte. Os epitáfios 
de animais seguem a mesma lógica do das pessoas: nome; data 
de nascimento e morte; expressões afetivas como “meu amigo”, 
“meu companheiro”, “saudades de seus donos”; inscrição em 
inglês, em alemão, em espanhol, em português. Existem maneiras 
de instalar lápides denominadas também de túmulos-epitáfios/
lápides sepulcrais no interior e exterior das igrejas desde o período 
medieval até o século XVIII. Lápide horizontal: no rés-do -chão, 
consiste em uma pedra retangular plana que cobre a tumba rasa 
onde o corpo foi depositado dentro da igreja, preferencialmente 
na nave central até ao altar, de acordo com a importância social 
e religiosa da pessoa, ou no corredor do claustro externo da 
igreja. Quanto aos clérigos encontramos lápides gravadas com 
suntuosas decorações heráldicas acompanhadas de belas inscrições. 
Como exemplo brasileiro, citamos as pedras tumulares de clérigos 
que estão expostas no Museu de Arte Sacra da Universidade da 
Bahia, que antes ficavam no claustro do convento de Santa Teresa 
da Bahia. São lajes brasonadas, com inscrições em latim sobre 
pedra de lioz (pedra portuguesa) do século XVIII. Podemos ver 
também o link: http: //dimensão da escrita. Blogspot.com.br, 
maio de 2016. A arte esquecida onde Don Gilvan Francisco dos 
Santos apresenta lápides sepulcrais de 1591 até 1845 dos irmãos 
monges, instaladas no claustro do Mosteiro de São Bento da Bahia, 
denominado também de Cemitério do Arquiocenóbio. O texto do 
autor é uma tentativa de desmistificar os preconceitos referentes 
a este lugar sagrado dedicado aos mortos. Mencionamos também 
a lápide sepulcral de José de Anchieta que hoje se encontra no 
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado do Espírito Santo, 
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extinto Colégio e Igreja de São Thiago, na cidade de Vitória. É de 
pedra de Lioz, incrustada de granito escuro que formam desenhos 
floridos típicos da ornamentação renascentista. Lápide vertical:   
assentada nas paredes laterais do interior e do exterior da igreja. 
Encontramos muitas lápides desta posição em igrejas da Europa. 
No Brasil poucas lápides verticais foram preservadas. Citamos aqui 
lápides sepulcrais na lateral esquerda do altar mor da Capela dos 
Passos anexa à Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo, 
Alcântara (MA). Estas são de mármore oriundas de marmorarias 
da cidade de Lisboa, do século XIX. As lápides visam  homenagear 
os ilustres moradores locais, com epitáfios detalhados sobre a vida 
das pessoas ali enterradas; um ornamentado com anjo e outro com 
o crânio com tíbia cruzada - símbolo da morte. Outras lápides 
verticais estão instaladas nas catacumbas do corredor anexo à 
Igreja de Santo Antônio (1624), da ordem franciscana, na cidade 
de São Luiz do Maranhão. Lá estão enterrados membros do alto 
clérigo da igreja e de famílias da elite maranhense. Elas possuem 
epitáfios e ornatos elaborados merecedores de um levantamento 
iconográfico. Nos cemitérios públicos as lápides também estão 
em várias posições. Lápide horizontal sobre o túmulo: é o modelo 
mais comum, independente da sua altura. Lápide inclinada sobre 
o túmulo: um padrão bastante usual em túmulos de médio porte. 
Lápide vertical no túmulo: instalada na cabeceira do túmulo. Os 
motivos decorativos das lápides, somado com os epitáfios, têm a 
função de eternizar a importância que o morto tivera em vida. 
Um registro necessário para confirmar a sua existência a seus 
descendentes.     

(Maria Elizia Borges)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Navegar:     http: //dimensão da escrita. Blogspot.com.br- maio 

de 2016. A arte esquecida; br.Imagens.search.yahoo. com/lápide 

+de+Anchieta&Fr=mcafee. 

• Discutir o conteúdo na sala.  

Aonde ir: O professor deve levar os alunos para visitar o 

cemitério da sua cidade. Pedir para eles anotarem as variações 

de epitáfios gravados. Partindo deste levantamento deve-se 

discutir o significado do texto instalado na lápide bem como 

os adornos que existem no seu entorno.

Imagens: 

I
Figura 01- Sepultura de José de Anchieta, lavrada em pedra de lioz. Antigo colégio e 

igreja de São Thiago. Hoje Palácio Anchieta, Vitória ( ES).
Fonte: br.Imagens.search.yahoo. com/lápide + de + Anchieta&Fr  = mcafee.
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Figura 02 - Modelo de lápide vertical. Cemitério São João Batista, Manaus. 

Fonte: fotografia de Maria Elizia Borges. 

  
Figura 3- Epitáfio gravado no livro de mármore de Carrara, Cemitério da Saudade, Cam-

pinas (SP). Fonte: Fotografia de Maria Elizia Borges.
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Figura 04 - Escritos sobre a falecida na cruz latina de madeira. Cemitério Municipal de 
Soure, Ilha de Marajó. 

Fonte: fotografia de Ana Rita Vidica Fernandes.  
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LUGARES FÚNEBRES

Antes de iniciarmos nossa conceituação acerca do que 
sejam lugares fúnebres é importante que explicitemos uma 
questão pungente que resulta de um debate, no universo 

acadêmico, que envolve a distinção entre as noções de lugar e 
espaço.

Explicitar as distinções entre os dois conceitos tem sido a 
preocupação de pesquisadoras e pesquisadores das mais diversas 
áreas de conhecimento, indagando sobre a potencial diferença 
entre os substantivos e as possíveis correlações entre eles. Ou seja, 
lugar e espaço são sinônimos? Se há distinção, como identificar? Se 
não há, podemos afirmar que todo espaço é um lugar e todo lugar 
é um espaço?

Enfim, trata-se de uma longa e interessante discussão para 
pensarmos como construiremos nossa relação com os dois termos 
e, de algum modo, definirmos como iremos conceituar lugares 
fúnebres.

Para auxiliar nossa compreensão iremos considerar a 
etimologia das palavras: lugar e espaço. Lugar deriva do latim locālis, 
lócus, referindo-se àquele espaço onde se consolidou a ocupação 
humana. Espaço é, neste sentido, substantivo derivado, igualmente 
do latim, spătĭum, que se refere à distância, à espacialidade de um 
ponto a outro. Desde modo, com base nesta definição, consideramos 
que um lugar deixa de ser espaço, na medida em que passa pela 
ocupação e apropriação do ser humano. Esta ocupação pode ser 
tangível ou intangível.
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Deste modo, compreendido o sentido do substantivo lugar, 
podemos nos aproximar do entendimento que desejamos construir 
para o sentido de lugares fúnebres. Quando pensamos em lugares 
fúnebres a primeira imagem mental que formamos em nossa 
imaginação são os cemitérios, pois sua ligação direta com a morte 
e, os vestígios deixados por ela, criam esta compreensão baseada na 
obviedade de seu caráter fúnebre.

E nesta abordagem entendemos que é necessário conceituarmos 
o adjetivo fúnebre. A palavra se refere, em nossa avaliação, a tudo 
aquilo que se relaciona com triste, sinistro, sombrio, lúgubre, 
mortuário, relacionado ao funeral, ao sepulcral, ao mortuário. Assim 
os lugares fúnebres são aqueles espaços, nos quais, mediante um 
evento produzido pela ação humana, possibilita a gestação de um 
ambiente fúnebre. Assim, os cemitérios, quais sejam, independente 
da época e contexto se traduzem em lugares fúnebres. A paisagem 
cemiterial com seus túmulos, lápides e organização espacial, 
estimulam a construção desta definição.

No entanto, os cemitérios não são os únicos lugares onde 
podemos identificar a atmosfera fúnebre. Esta conceituação pode 
ser expandida para outros lugares, especialmente, aqueles onde há 
marcas e registros de tristeza, dor e fantasmagórico.

Podemos expandir nosso entendimento para a categoria 
fúnebres, outros lugares como fúnebres, para além dos cemitérios, 
em sua evidência, ou seja, velórios, casas funerárias, necrotérios, 
hospitais, manicômios, presídios, memoriais, cenotáfios, paisagens, 
dentre outros que foram palco ou evocam memórias de alguma 
experiência que envolva trauma, violência ou tragédia, ou seja, 
podemos afirmar que os espaços habitados, sejam as metrópoles ou 
uma aldeia interiorana, sempre estão moldadas ou conformadas por 
lugares fúnebres que dialogam e demarcam memórias dolorosas 
que, muitas vezes, precisam ser esquecidas ou guardadas no poço 
mais profundo das lembranças.

Para apontar alguns lugares fúnebres podemos citar o 
“Monumento Nacional do Holocausto” erguido em Ottawa, 
Canadá, em 2017, pelos arquitetos do Studio Libeskind. O 
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monumento é construído de forma que tenha pontas similares à 
estrela de Davi, símbolo evidente da perseguição aos judeus, pois 
era o marco visual imposto pelo regime nazi-fascista para etiquetar 
aqueles considerados inimigos. A arquitetura do memorial ora 
convida o visitante a acreditar no futuro e na esperança, ora o 
conduz a espaços contidos e interiores que o obrigam a rememorar 
e repensar sobre a tragédia que o memorial evoca.

Figura 1. Monumento Nacional do Holocausto, Canadá

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/882530/monumento-nacional-do-holocausto-s-
tudio-libeskind/59dccf73b22e383a41000077-national-holocaust-monument-studio-li-

beskind-image?next_project=no

Outra experiência de lugares fúnebres são as paisagens que se 
construíram, em nossa história recente, no Brasil e, em particular 
em Minas Gerais, após a dura experiência do rompimento das 
barragens das mineradoras, provocando uma grande tragédia 
ambiental e, pior, algumas centenas de milhares de tragédias 
individuais ao atingir a vida das vítimas fatais e sobreviventes. Tanto 
em Bento Rodrigues, Mariana (2015), quanto no Córrego do 
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Feijão, Brumadinho (2019), o cenário é de escombros, desolação, 
silêncio, ruínas e espectros.

Espalhados em diversas regiões do mundo, em todos os 
continentes, lugares que traduzem a experiência fúnebre, podem 
ser demarcados como locais de sepultamento e culto aos mortos, 
como os memoriais e cenotáfios, mas podem ser paisagens que 
falam da morte, de modo espectral e sutil e que, muitas vezes, 
estão guardados na memória daquele e daquelas que viveram e ou 
herdaram a dor.

Figura 2. Paisagem Cemitério do Bonfim, Belo Horizonte, MG

Fonte: Zé Rocha, designer e fotógrafo, Escola de Design, UEMG
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Desta maneira podemos entender que os lugares fúnebres 
podem ser cristalizados em locais que falam da evidência da morte 
como os cemitérios, casas funerárias e velórios, mas também podem 
se cristalizar em paisagens que traduzem a melancolia, dor ou 
carregam a atmosfera do inanimado, do silêncio, do desaparecimento, 
do esquecimento e do fantasmagórico, provocando sensações e 
sentimentos que dialogam com experiências de sofrimento físico 
ou emocional.

(Marcelina Almeida)
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https://www.archdaily.com.br/br/category/espacos-funebres
https://www.archdaily.com.br/br/category/espacos-funebres
https://www.archdaily.com.br/br/category/espacos-funebres
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Entendendo que os lugares fúnebres não são apenas os 

cemitérios, a proposta é pesquisar os lugares fúnebres 

que existem na região onde você mora e descrever qual é 

a experiência funesta que estes lugares traduzem e o que 

significa para você.

Para ilustrar e ajudar a entender os caminhos para realizar 

esta pesquisa sugerimos uma visita aos seguintes ambientes 

virtuais:

• Espaços fúnebres. ArchDaily. Disponível em: https://www.

archdaily.com.br/br/category/espacos-funebres Data de 

acesso: 25 de agosto de 2021.

• Museu do Holocausto. Disponível em: https://www.ushmm.

org/ptbr Data de acesso: 25 de agosto de 2021.

https://www.archdaily.com.br/br/category/espacos-funebres
https://www.archdaily.com.br/br/category/espacos-funebres
https://www.ushmm.org/ptbr
https://www.ushmm.org/ptbr
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LUTO  

Em expressão dicionarizada, a palavra luto deriva do latim 
“luctus”, significando dor, mágoa ou lástima. Esta mesma 
palavra deriva ainda de “lutam” com o sentido de limo, lama, 

lodo, dando nome à argamassa que, exposta ao calor, endurece e 
é usada para vedar juntas, frinchas e tubos, a fim de proteger do 
fogo ou evitar que seu conteúdo vaze. A partir deste significado, 
pode-se pensar o luto como um elemento que veda as fissuras, 
feridas ou rupturas provocadas pela morte de um ente querido 
ou pela perda de um objeto de desejo, como o amor da mãe, um 
ideal ou uma crença, conforme definição do criador da psicanálise, 
Sigmund Freud.

A morte, seja de um membro da família ou da comunidade, 
corresponde a uma ruptura, gerando sentimentos de perda e 
pesar nas pessoas mais próximas ao falecido/a. Nesse contexto, o 
trabalho de luto é uma resposta ao trauma (ferida em grego) da 
perda, originando processos psíquicos que buscam maneiras de 
lidar com a morte, assim como com o processo de decomposição e 
desaparecimento do corpo do/a falecido/a, traduzidos nas diversas 
práticas funerárias criadas pelos grupos humanos. 

Os indivíduos, tanto quanto os grupos sociais, não lidam com 
a perda (física ou simbólica) da mesma maneira. Um exemplo 
é o Reahu, o rito funerário dos Yanomamis, povo indígena da 
Amazônia, que pode ser descrito em quatro partes: o início do 
luto, a exposição do morto/a, a incineração dos ossos e a caçada 
coletiva e, finalmente, o reahu (a assembleia) e a ingestão das cinzas. 
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Após a morte de um/a yanomami, ocorre uma reunião dos anciãos, 
que decidem como organizar a cerimônia, os rituais e quem 
será convidado de outras aldeias. Tem início então o plantio das 
bananeiras e mandiocas, entre outros, cuja maturação determina o 
calendário do ritual, sinônimo de comida e bebida farta. Após as 
lamentações e choros rituais, o falecido/a é envolto em um cesto 
e levado para a floresta, onde será pendurado a um jirau no alto 
das árvores por cerca de um mês e meio. Nesse período, todos 
os objetos pessoais, animais domésticos e demais traços de sua 
existência serão eliminados (alguns são preservados para o último 
rito). Os Yanomami explicam a extinção de todos os vestígios 
que lembrem a existência do morto/a como uma decorrência da 
melancolia e da cólera que sua lembrança provoca; e pelo fato de 
que essa destruição permitirá ao seu espírito se desligar do mundo 
dos vivos, remetendo-lhe ao dos mortos mais rapidamente. 

Ao término dessa fase, a aldeia se reúne para retirar seus ossos 
do jirau e incinerá-los. O parente considerado mais experiente e 
respeitável, assumirá o papel de guardião das cinzas e de anfitrião 
da cerimônia. Seguem-se os preparativos dos alimentos e da 
caçada coletiva. Finda esta etapa, todos se embelezam, se pintam 
e cantam todas as noites à espera dos convidados e o término 
dos preparativos. Após a execução de diversos rituais, no último 
dia da festa, os anfitriões distribuem a carne e os beijus, e demais 
alimentos, e preparam o epena, alucinógeno que será inalado após a 
ingestão ou enterro das cinzas (alguns yanomami não consomem as 
cinzas). Estas são misturadas ao mingau de banana e ingeridas pelos 
parentes e aliados mais próximos. Encerra-se, assim, o período de 
luto. Dependendo da importância do morto/a, alguns funerais se 
prolongam por anos. A magnitude e complexidade desse ritual 
funerário coletivo revelam seu papel central na condução e 
organização da vida social dos Yanomami. 

Outro exemplo de ritual fúnebre vem das religiões dos 
Orixás, deuses dos iorubás, do continente africano, que chegaram 
às Américas em razão do tráfico de escravizados, especialmente 
no Brasil e nas Antilhas. Para as religiões dos Orixás (no Brasil, o 
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candomblé e a umbanda), faz-se o rito fúnebre, o carrego de egum 
(o espírito desencarnado), ou, no caso de alguém mais iniciado na 
religião, o axexê, que pode durar sete noites. O rito deve incluir 
o despacho do egum e dos assentos do orixá do morto, que são 
quebrados para liberá-lo para ingressar no Orum (local onde 
residem os mortos: a esfera do Além, distinta do ayé, que é o período 
da vida). A cor do luto é o branco, a de Oxalá (o pai dos vivos e dos 
mortos). Alguns Orixás estão mais ligados à morte, especialmente 
Nanã (senhora do portal entre os vivos e os mortos), Obaluiê (filho 
de Nanã) e Oiá (como é conhecida na África) ou Iansã (como 
costuma ser chamada no Brasil), que é a guia os espíritos para o 
mundo dos mortos e comanda os eguns.

Homens e mulheres devem cobrir suas cabeças, eles com um 
gorro, elas com um turbante. As mulheres ainda devem usar um 
pano-da-costa branco cobrindo pescoço e ombros. Quando morre 
uma Ialorixá (mãe de santo) ou um Babalorixá (pai de santo), é 
costume o terreiro ficar fechado de seis meses a um ano em razão 
do luto (realizando apenas obrigações internas), de acordo com o 
que for determinado em jogo de búzios.

Outro exemplo é o da cidade de Atenas, do período clássico 
(séculos V e IV a.C.), a qual estabeleceu rituais funerários que 
ajudaram a moldar a civilização ocidental. Esses ritos garantiam que 
o/a morto/a seguiria com segurança até o submundo (Hades), onde 
após oferecer uma moeda ao barqueiro, seria guiado até o palácio 
de Hades (local do tribunal no qual seria julgado/a), passando antes 
por cinco rios. O último era o Lete (rio do esquecimento), do 
qual as almas bebiam as águas para esquecerem as vidas passadas e 
voltarem à Terra. Os rituais consistiam também em um momento 
no qual uma família, ou grupo social, podia exibir suas glórias, 
riquezas e importância, traduzidas na sofisticação e no tamanho 
das sepulturas, concentradas do lado de fora dos muros da polis. 
O núcleo doméstico cuidava dos rituais, que se iniciavam com 
a exposição do morto, prosseguiam no cortejo fúnebre e eram 
concluídos no enterro, sendo a observância do primeiro de grande 
relevância, pois indicava seus herdeiros. Após o sepultamento, os 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hades
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presentes se purificavam e compartilhavam o banquete fúnebre. No 
nono dia, familiares e amigos se reuniam no túmulo para chorar e 
concluir os rituais do luto. Os mortos eram homenageados ainda 
nas festas denominadas Genésias, realizadas no âmbito público da 
religião cívica dos gregos. 

Nesse contexto, Antígona, filha de Édipo – personagem da 
tragédia de Sófocles (século V a.C.) –, fez a defesa incondicional 
do direito ao luto, mesmo para o “inimigo do Estado”. No caso, 
seu irmão Polinice, que reuniu um exército aliado para enfrentar 
o irmão Etéocles, a fim de conquistar o trono de Tebas. Os 
dois acabaram se matando durante o conflito, levando seu tio 
Creonte a assumir o poder. O rei determinou então que o corpo 
de Polinice não receberia as honrarias dos funerais, pois traíra a 
cidade, condenando a pena de morte a quem o desobedecesse. 
Antígona, porém, desconsidera suas ordens, acreditando que os 
rituais impediriam que a alma do irmão não vagasse eternamente 
sem destino. Ela resistiu ao abuso de poder do rei, consciente de 
que a banalização do extermínio de corpos sem vida representava 
o caminho para a dissolução da própria comunidade.

Com o início do cristianismo, os corpos dos mortos foram 
deixados aos cuidados da Igreja, sendo que até a segunda fase da 
Idade Média (iniciada nos séculos XI e XII), a familiaridade com 
a morte decorria da aceitação das leis da natureza e da crença 
de que os maus, não ressuscitariam após a morte. A partir das 
transformações do imaginário sobre o Juízo Final, este se desloca 
do final dos tempos para o final da vida do indivíduo. As almas 
dos mortos devem se submeter a um julgamento, onde o bem e o 
mal serão pesados, esperando pela súplica em seu favor (da Virgem, 
entre outros) e o anúncio da avaliação do Juiz (Jesus Cristo). 
Lentamente, estabelece-se uma relação entre a morte e o indivíduo, 
que se impõe nos séculos XIV e XV. Passa-se a acreditar que o 
indivíduo revê a sua vida inteira no momento da morte e que sua 
atitude nesta hora dará um desfecho à sua biografia, resgatando seus 
erros. A morte no leito era um ritual coletivo que tranquilizava 
a passagem do falecido/a para o outro mundo, que resultou na 
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valorização do papel do moribundo nos funerais. Daí em diante, 
ele dirigirá seu ritual funerário de acordo com sua vontade.  

Com o surgimento do nacionalismo e dos Estados-nação, 
a partir do final do século XVIII, surge o culto funerário dos 
heróis nacionais venerados pelo Estado, considerados os símbolos 
visíveis da nação. A morte, antes presente e familiar, lentamente 
se torna vergonhosa e objeto de proibição. Busca-se evitar a 
perturbação e a emoção insuportáveis, causadas pela feiura da 
agonia e da presença da morte. Na civilização ocidental, a vida 
passa a ser considerada feliz ou, ao menos, deve aparentar ser. No 
século XX, desde a I Guerra Mundial (1914-1918), expande-se 
o costume de morrer no hospital, sozinho, não mais em casa, em 
meio aos seus. A dor provocada pela perda de alguém deve ser 
expressa no espaço privado, às escondidas. Os rituais da morte vão 
sendo esvaziados e, em muitos lugares, a cremação se torna a forma 
dominante de sepultamento, considerada o modo mais radical de 
fazer desaparecer e esquecer os vestígios do/a morto/a. O veto da 
manifestação pública da dor, porém, agrava o trauma provocado 
pela morte, dificultando o processo do luto. O que irá se acentuar 
após as guerras mundiais.

Na América Latina, a onda autoritária que tomou conta da 
região desde os anos 1960 deixou como legado milhares de vítimas 
de desaparecimento forçado, transformando o luto e o lembrar 
em um problema sem fim. No Brasil, em especial, predominam 
o silêncio e o esquecimento relativos aos crimes da ditadura 
militar. Os familiares das vítimas fatais da ditadura ainda enfrentam 
dificuldades para encontrar os restos mortais de seus parentes, ter 
acesso e conhecimento sobre as circunstâncias das mortes, e punir 
os responsáveis. 

Nos relatos dos familiares emergem referências ao sentimento 
de culpa por terem sobrevivido, sem conseguir evitar a morte 
ou o desaparecimento de seus parentes. As perseguições e o 
terror vividos no país daquele período impuseram obstáculos às 
buscas por informações sobre os desaparecidos políticos, 
favorecendo o sentimento de culpa. Muitos familiares e 
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sobreviventes desestruturaram-se, pois não conseguiram lidar com 
o desaparecimento de seus entes queridos. Para os familiares, o 
desaparecido é alguém que, mesmo morto, ainda vive. Manter a 
esperança de ter a pessoa viva significa, com frequência, a preservação 
de sua memória, mas também o prolongamento da agonia. Nos 
seus testemunhos multiplicam-se as referências ao “vazio” deixado 
pelos parentes. 

No luto, toda a energia está concentrada na cicatrização da 
ferida, é o tempo da reconstituição da identidade/personalidade dos 
afetados por uma perda ou um fracasso. No Brasil, porém, o trabalho 
de luto relativo à ditadura é interminável, devido à manutenção 
do segredo em torno dos fatos relativos aos crimes do período. 
Frente ao “vazio” imposto e o sequestro dessa história, inventar ou 
imaginar como seria a vida da pessoa perdida é inevitável. Neste 
contexto, o vazio favorece a confirmação imaginária da “perfeição” 
dos mortos, gerando a perda de amor-próprio e uma profunda 
sensação de impotência. Para superar essas perdas faz-se necessário 
incorporar memórias dos falecidos/as e reinscrevê-las na história 
do país, a fim de se processar simbolicamente esse trauma coletivo.

Após a redemocratização do país em 1985, os desaparecimentos 
de pessoas continuaram, e o problema da negação do direito ao 
luto persiste na democracia. O Sistema Nacional de Localização 
e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), criado em 2010 pelo 
Ministério Público, estima que 700 mil pessoas desapareceram 
no Brasil nos últimos dez anos. Para as famílias atingidas, o luto 
permanece em suspenso.

Muitos autores têm refletido sobre o direito ao luto e a 
desigualdade de acesso a ele, uma questão política fundamental desde 
Antígona. Judith Butler, por exemplo, questiona a vergonha com 
que se cobriu os mortos das epidemias de AIDS e o ocultamento 
dos mortos da “guerra contra o terror” dos Estados Unidos, após 
11 de setembro de 2001. A decisão sobre quais vidas são dignas 
de luto é política, administrada pelo Estado, a fim de obter maior 
controle social. Essa reflexão pode ser estendida aos crimes de 
lesa-humanidade cometidos pelas ditaduras militares na América 



Mara Regina do Nascimento | Mauro Dillmann (Org.)

180

Latina, que impuseram a censura e os desaparecimentos forçados 
para evitar a comoção pública por aqueles considerados “inimigos 
do Estado”. De maneira dramática, essa questão está colocada com 
o advento da pandemia do Covid-19.

(Janaína Teles; Antonio de Pádua Fernandes Bueno)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Sugere-se a divisão da turma em grupos para que pesquisem 

histórias de desaparecidos da ditadura militar e da atualidade. 

Para a ditadura, eles podem consultar fontes como o dossiê 

dos Mortos e Desaparecidos Políticos no sítio da Comissão da 

Verdade “Rubens Paiva” (http://comissaodaverdade.al.sp.gov.

br/mortos-desaparecidos), o portal Documentos Revelados 

(https://documentosrevelados.com.br/), ou, para alunos no 

ensino médio, o volume III do relatório da Comissão Nacional 

da Verdade (http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/).

Para os dias atuais, eles deverão pesquisar notícias da 

imprensa. O objetivo é que escolham um caso para cada época 

e apresentem em sala os seguintes dados:
• Nome da pessoa desaparecida:

• Data e local do desaparecimento:

• Pequeno perfil biográfico da pessoa:

• Investigações sobre o desaparecimento:

• Declarações dos familiares sobre a perda e o luto;

A partir das apresentações, os professores poderão gerar 

discussões sobre diversos temas, não apenas sobre o luto, mas 

também sobre o autoritarismo, direitos humanos e o sistema 

de segurança pública no país.

http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/mortos-desaparecidos
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/mortos-desaparecidos
https://documentosrevelados.com.br/
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/
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MEDICALIZAÇÃO DA 
MORTE

Medicalização da morte é uma expressão que diz 
respeito à atribuição dos cuidados em torno da morte 
ao referencial da medicina considerada científica 

e às instâncias médicas. Tais cuidados abrangem tanto doentes 
e moribundos quanto o destino dos mortos. Na Europa, até a 
segunda metade do século XVIII, os responsáveis pela assistência 
ao processo do morrer e após o falecimento eram os religiosos. 
Em geral, os doentes podiam morrer em dois locais, segundo sua 
posição social: as próprias residências ou os hospitais – à época, 
semelhantes ao que atualmente seriam nomeados de asilos e 
destinados aos que não podiam ter atendimento médico em casa. 
Os hospitais não eram como os dos séculos XX e XXI: eram 
instituições de assistência aos pobres, administradas por religiosos. 
Não havia nada ali que se comparasse com o hospital como hoje 
é conhecido. Era uma instituição de separação e exclusão, não do 
doente a ser curado, mas do pobre que estava morrendo: tratava-
se de um morredouro. O espaço hospitalar não era organizado: 
era confuso e desordenado. O objetivo de quem trabalhava nessas 
instituições não era fundamentalmente a cura dos doentes, mas 
alcançar sua própria salvação. Religiosos, leigos, ex-prostitutas e os 
que se consideravam em pecado iam para os hospitais para trabalhar, 
fazer uma obra de caridade, em busca de sua salvação eterna. 
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Para doentes com certa condição econômica e estrutura 
familiar, o final da vida era em casa, com auxílio de médicos. Mas, ao 
primeiro sinal de doença grave, a recomendação da Igreja católica 
era primeiro contar com a presença do padre, pois a crença era 
que as doenças possuíam causa espiritual. A morte era um evento 
público, vivido na e pela comunidade, o que não significava tratar-
se de situação tranquila e aceita. Os sentimentos religiosos de culpa 
e medo de castigo ou do juízo final eram frequentes, de modo 
que a principal referência no morrer era a autoridade religiosa, 
chamada para a extrema-unção, para absolvição dos pecados. 

Após a morte, o destino dos corpos de todos os mortos era 
o cemitério, administrado por religiosos. O local de enterramento 
variava segundo a posição social do morto: podia ser no interior ou 
no entorno da igreja, e os responsáveis pelo enterro eram religiosos. 

A partir da segunda metade do século XVIII, na Europa 
ocidental, ocorreu um processo de transformações históricas, 
sociais e culturais que conduziram à medicalização da morte. No 
final do século XVIII, o hospital tornou-se local de estudo de 
médicos, que reorganizaram esse espaço, anteriormente confuso. 
Em busca do entendimento das doenças e seus processos, os 
médicos separaram os doentes segundo critérios associados a suas 
patologias. Assim, surgem os embriões das enfermarias dos grandes 
hospitais, ordenadas pela lógica da medicina. Contudo, o hospital 
permanecia como instituição de assistência aos pobres, sem família 
ou excluídos socialmente. Para que o hospital se transformasse 
na instituição central, em caso de doença e o médico a principal 
autoridade, foi preciso o surgimento de outras mudanças, em 
distintas esferas da vida. 

Ao mesmo tempo em que se dava uma reorganização dos 
saberes que fundamentavam a assistência médica, no final do século 
XVIII e no XIX, em processos concomitantes e convergentes, 
ocorreram tanto uma expansão do poder médico (com sua 
institucionalização) e uma consolidação da família como núcleo 
de relações afetivas. No século XIX e início do XX, na Europa 
este processo acarretou que as famílias cada vez mais delegassem 
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os encargos com os doentes e moribundos às instituições médicas, 
progressivamente fortalecidas e reorganizadas. Paulatinamente, com 
a perda da influência dos religiosos, a principal autoridade no que 
concerne à morte, ao morrer e aos mortos se tornou o médico. 
Houve, portanto, um deslocamento do local da morte: das casas, 
com participação da comunidade, para o hospital, lugar de médicos. 

Após a morte, o controle sobre os mortos também passou a ser 
responsabilidade e objeto de preocupação de médicos, pois a ideia 
de que os cadáveres e sua putrefação poderiam propagar doenças 
foi cada vez mais difundida. A partir de meados do século XIX, 
os locais de sepultamento passam a ocupar novo lugar, sobretudo 
em regiões urbanas mais povoadas. Aos poucos, o cemitério é 
afastado do centro de circulação dos vivos em direção à periferia, 
especialmente em períodos de grandes surtos epidêmicos, com 
aumento do número de mortos A escolha do local e os cuidados 
com as sepulturas tornam-se objeto de responsabilidade de normas 
sanitárias ditadas por médicos. Certas teorias sobre o surgimento 
de doenças associavam o convívio próximo de sepulturas com 
a contaminação dos vivos, pela emanação de gases produzidos 
pela putrefação de cadáveres. Esse foi, inclusive, o motivo para 
disseminação do uso de caixões para sepultamento, diferentemente 
da prática anterior de deposição dos corpos envolvidos em tecidos 
diretamente nas covas.

Após o século XIX, cada vez mais a vida é regida por 
parâmetros médicos, com o advento das normas de higiene, de 
planejamento urbano e sanitário, de assistência à maternidade, 
puerperal e aos nascidos, e com o desenvolvimento de novos 
métodos de diagnóstico e tratamento. O século XX assistiu 
a uma administração da morte na qual a medicina, com seus 
progressos técnicos, tornou-se responsável pela redução de certas 
taxas de mortalidade – em especial, a infantil e neonatal – e pelo 
prolongamento da vida. Ao mesmo tempo, a própria medicina, com 
suas medidas de prevenção e controle social da saúde e da doença, 
ganhou um papel fundamental no afastamento da ideia de morte 
das consciências individuais. O conhecimento da inexorabilidade 
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dos processos naturais é aliviado pela noção de que eles são 
controláveis, concepção decorrente da criação de tecnologias para 
manutenção e prolongamento da vida, após a segunda metade 
do século XX, dentre as quais o pulmão de aço, precursor do 
respirador artificial. Em decorrência da possibilidade de respirar 
por intermédio de uma máquina, surge, no final dos anos 1960, 
o transplante de órgãos e, em consequência, a doação de órgãos. 
Ainda no período do pós-segunda guerra mundial são implantadas 
unidades ou centros de tratamento intensivo, setor hospitalar que 
concentra equipamento tecnológico de última geração e equipe 
multiprofissional especializada em cuidados intensivos, para 
monitorizar as funções vitais de pacientes 24 horas. A esperança 
também passou a ser medicalizada, pois as possibilidades de 
enfrentamento do final da vida passaram a pertencer à medicina, 
seus profissionais e instituições.

A figuração tradicional da morte, do esqueleto com a foice 
nas mãos ceifando muitas vidas ao mesmo tempo, foi substituída 
após a segunda guerra mundial pela imagem de um internado em 
uma unidade de cuidados intensivos, com o corpo invadido por 
tubos e conectado a aparelhos. Neste setor hospitalar é possível 
postergar a morte, com uso de tecnologia. Um novo conceito 
de morte surge então. Até a metade do século XX, a definição 
era a parada cardiorrespiratória. Com o advento do respirador 
artificial, a morte deixa de ser um evento pontual, caracterizado 
pela parada cardíaca e/ou respiratória: surge então o critério de 
morte cerebral ou encefálica. Com o desenvolvimento técnico da 
medicina, foi preciso redefinir a morte e os princípios éticos que 
regem a ação dos médicos. O fenômeno da morte se complexifica, 
graças à possibilidade de reanimação, de alimentação e respiração 
artificiais, de modo a alterar as fronteiras entre a vida e a morte. 
Novas interrogações se apresentam no cenário do processo do 
morrer, como as definições de critérios para decisões; quando e a 
partir de quais princípios podem/devem ser desligados aparelhos 
para manutenção artificial da vida; quem pode ou não definir ou 
influenciar as decisões, entre outras indagações possíveis. As reflexões 
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sobre as terapêuticas heroicas de médicos questionaram o alcance 
do poder do médico, o limite das possibilidades de intervenção e o 
caráter exclusivo de sua decisão. 

Em suma, a morte, o morrer e o destino dos mortos, por 
séculos consistiram em objetos de atenção de religiosos; a partir 
da segunda metade do século XVIII, tem início o processo social 
de medicalização, com penetração ampla e profunda na segunda 
metade do século XX. Assim, a autoridade e principal referência 
com legitimidade para definir e intervir no que tange à morte, ao 
morrer e ao destino dos corpos de mortos passou a ser o médico, 
com base nos saberes e conhecimentos da medicina e da saúde 
pública.    

(Rachel Aisengart Menezes)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

A partir da constatação da centralidade da figura do médico na 

morte, no processo do morrer e no destino dos mortos, procure 

pelo menos dois familiares idosos (avô, tio ou pai) e pergunte:

1. Se eles se lembram, em suas infâncias, da perda de algum 

familiar idoso. Como ocorreu a morte e em qual local?

2. Se eles pensaram, no caso de doença grave terminal, sobre 

o local em que gostariam de viver seus últimos momentos 

de vida – no hospital (em UTI? No quarto? Enfermaria?) 

ou na própria residência. Peça para justificar a resposta, 

indicando o que seria para eles uma “boa morte”. 
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MEDO

Em sua obra de referência sobre a temática do medo, Jean 
Delumeau (1989) ressalta que o medo, enquanto emoção 
individual, é precedido de surpresa, provocado pela tomada 

de consciência de um perigo iminente, das múltiplas ameaças 
que pesam sobre os homens no combate e outras situações, neste 
mundo e no outro. Dentre os sentimentos ligados ao medo na 
Europa da transição do medievo para o período moderno, estariam 
o espanto, o pavor e o terror diante do familiar ou do desconhecido, 
aos quais se opunham a bravura e o heroísmo difundidos tanto 
na literatura cavalheiresca, quanto nas obras de pensadores como 
René Descartes. Inerente à natureza humana, o medo era, contudo, 
uma defesa essencial, uma garantia contra os perigos, um reflexo 
indispensável que permitia ao organismo escapar provisoriamente 
à morte. Os medos coletivos, por sua vez, podiam conduzir, 
segundo Delumeau, a comportamentos aberrantes e suicidas ou 
a atitudes que buscavam, por meio de oferendas, procissões e 
rituais, a obtenção de graças divinas, o apaziguamento das forças da 
natureza (de cataclismos e eclipses, por exemplo) e o afastamento 
de animais selvagens, dos mortos, dos diabos, feiticeiras e espectros, 
dos delinquentes, vagabundos, sediciosos e, ainda, dos inimigos, 
quer fossem eles internos ou externos à Europa.

Mas, como bem demonstrou Georges Duby (1998), na 
passagem do período medieval para a Época moderna, mais do que 
o medo dos efeitos das penúrias e das epidemias, das guerras civis, 
das revoltas rurais e urbanas e das perseguições movidas contra 
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hereges, os europeus vivenciaram, um medo invisível, mas sempre 
presente. Um medo mobilizado pela disseminação da culpabilização 
por uma pastoral do medo empenhada em anunciar a proximidade 
dos castigos imputados aos pecadores, como refere Jean Delumeau. 
Mais do que a morte, homens e mulheres passaram a temer o fim 
do mundo, o Juízo Final, a punição do Além e os suplícios do 
inferno. E, assim, por meio do discurso eclesiástico, o mar, a noite, 
a peste, a fome, as sedições passaram a, gradativamente, ser menos 
temidos do que o demônio e a não salvação da alma em função 
de condutas não virtuosas e pecadoras. Por esta razão, a confissão 
e a penitência passaram a funcionar como meios de tranquilizar as 
consciências e a expiar os erros dos pecadores, desempenhando um 
papel assemelhado ao que a psicanálise tem tentado desempenhar, 
desde o final do século XIX, nas sociedades ocidentais. 

Estes ritos cristãos atenuavam, sobretudo, o medo do inferno, 
difundindo a ideia de que, pela graça divina, todo homem e toda 
mulher de boa vontade poderia escapar à punição universal. Vale 
lembrar que no começo da Época moderna, a vida era rude e 
dolorosa para a maioria das pessoas, o que alimentava a crença em 
um paraíso que pudesse compensar todos os males e sofrimentos 
terrenos. Até porque estas pessoas não duvidavam de que houvesse 
um outro mundo, além das coisas visíveis, livre do permanente 
medo da morte que as epidemias inspiravam. Para Delumeau, 
dentre os efeitos das pestes que se abatiam sobre populações inteiras 
estavam a ruptura com o habitual e o traumatismo psíquico que 
recaía sobre os sobreviventes imersos em condições insustentáveis 
de horror.

É Edgar Morin (1988) quem nos lembra que o medo da 
morte é a emoção, o sentimento ou a consciência da perda da 
individualidade, chamando a atenção para o traumatismo da morte. 
Sentimentos como os de culpa, vergonha e os medos da doença e da 
morte, foram, por isso, habilmente utilizados e instrumentalizados 
pela Igreja Católica, no período de transição do medievo para 
a Época moderna, marcado pela mudança das sensibilidades e 
pela reorientação das condutas religiosas e morais, a ponto de 
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assumirem proporções consideráveis e interferirem nas formas de 
sentir, pensar e agir das sociedades. É oportuno observar que, nos 
vocabulários mais arcaicos, a morte não existia ainda enquanto 
um conceito, sendo que as pessoas se referiam a ela como um 
sono, uma viagem, um malefício ou como retorno à morada dos 
antepassados. Foi durante a Idade Média que membros da Igreja, 
enquanto conselheiros espirituais, empregaram uma pedagogia do 
choque, substituindo por medos escatológicos a pesada angústia 
coletiva resultante do permanente medo da morte. 

Em nenhuma outra época como no período de transição do 
medievo para a Época moderna se atribuiu tanto valor ao medo 
da morte, o que pode ser observado tanto nos sermões pregados 
pelos religiosos, quanto nas pinturas, estátuas e gravuras, que 
passaram a constituir-se em meio de exortação moral e de difusão 
de conceitos como os do Purgatório e do Inferno [ver verbete 
Purgatório]. Através de imagens que remetiam às punições aos 
pecadores e que evocavam os suplícios do inferno, os pregadores 
procuraram impressionar e comover as populações, difundindo a 
convicção de que as calamidades, as doenças e a própria morte não 
eram naturais, mas resultantes da cólera divina. 

Para além das imagens, do teatro religioso e dos sermões 
caracterizados por histórias aterrorizantes e aparições do diabo, 
empenhado em tentar os fracos, os clérigos recorriam também 
à água benta e às relíquias sagradas para expulsar maus espíritos, 
benzer casas, gado, plantações e embarcações; abençoar os doentes, 
e para afastar tempestades. Mas havia, também, o medo dos mortos 
e da possibilidade de virem a perturbar os vivos, o que fez com 
que se difundisse a crença de que aqueles que sofriam no Além 
podiam voltar para suplicar aos familiares que rezassem por eles e 
mandassem dizer missas, a fim de aliviar e abreviar suas provações no 
Purgatório [ver verbete Salvação]. Não por acaso, estas aparições 
de defuntos tornaram-se recorrentes na literatura, em especial, nas 
narrativas de milagres e de exemplos edificantes, apontando para a 
crença na separação radical da alma e do corpo [ver verbete Corpo 
e Alma], largamente difundida pela Igreja com fins moralizantes. 
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A internalização do medo do inferno e da morte são, portanto, 
tributários do medo do pecado e do diabo, habilmente disseminados 
pelos religiosos, ao longo do período medieval e durante a Época 
moderna, a ponto de provocarem castigos físicos autoimpostos 
nos fieis cristãos e outros comportamentos derivados da crença 
na punição divina. Mas, como bem disse Delumeau, na segunda 
metade do século XVII, constatava-se o erro parcial de diagnóstico: 
“o medo fora maior do que a ameaça”, e “uma cristandade, que se 
acreditara sitiada, desmobilizava-se.” (1989, p. 419).

(Eliane Cristina Deckmann Fleck)
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ATIVIDADE DIDÁTICA:

1. Feita a leitura do verbete “medo”, diga quais eram os 

principais medos sentidos pelos europeus no período de 

transição do medievo para a Época moderna.

2. Leia o texto abaixo e responda as questões na sequência:

O nosso medo na pandemia
Joselene Alvim, psicóloga
05/04/2021
Relatos de medo sempre foram constantes na vida do ser humano. 
Engana-se quem diz que não sente medo. Qualquer um que acionar 
a memória vai lembrar que já teve algum ao longo da vida. O fato 
é que ninguém gosta deste sentimento, já que nos faz lembrar as 
nossas fragilidades, afinal, se pensarmos bem, não temos garantia 
de nada na vida. Contudo, além de inevitável, o medo é importante, 
pois é um mecanismo de proteção que nos ajuda a preservar a 
nossa vida.
Num momento em que o medo do contágio da Covid-19 toma conta 
da vida social, parece natural termos este sentimento e alguma 
ansiedade também. Ambos são normais. O problema é quando este 
medo compromete o ritmo de vida e se torna uma doença como a 
síndrome do pânico ou crises de ansiedade elevadas e constantes.
Na pandemia, diante de um perigo invisível, a tensão aumenta, nos 
desequilibrando emocionalmente, pois nos coloca numa condição 
de desamparo pela dificuldade de – ilusoriamente - controlarmos 
a situação. Com isso, são comuns os pensamentos negativos, 
por vezes catastróficos, principalmente aqueles relacionados ao 
contágio e à morte.
Este estado interno de alerta constante, somado ao isolamento, faz 
com que algumas pessoas busquem formas de alívio da tensão e 
da angústia através de comportamentos compulsivos, como comer, 
comprar, usar excessivamente a Internet; ou aditivos, como o uso de 
álcool ou drogas ilícitas. Essas estratégias não resolvem, pois trazem 
conforto apenas momentâneo. O que é preciso fazer é aprender a 
lidar com o medo, em vez de fugir dele.
O caminho é entrar em contato com as próprias emoções, 
verbalizá-las e compreendê-las. O medo não é apenas um sintoma 
ou patologia. Assim como a dor, apesar do desconforto, ele é um 
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sinal de alerta que revela o funcionamento interno de cada um. 
Portanto, é preciso “escutá-lo”. O que está por trás daquilo que tanto 
tememos?
Encarar essa pergunta não é tão simples. O medo nos faz refletir 
sobre nossa vulnerabilidade. E nesta pandemia, diante de tantas 
mortes, e a consciência óbvia da nossa finitude, o medo nos põe 
pra pensar sobre qual o sentido que estamos atribuindo aos nossos 
dias, à nossa vida.
Contudo, embora as reações sejam diferentes, pois vão depender 
da estrutura emocional de cada um, neste momento de pandemia, 
buscar atividades prazerosas e restaurativas são algumas estratégias 
que, apesar de serem do ponto de vista do senso comum, são úteis 
para conviver com esse sentimento de modo que ele não se torne 
uma ameaça maior para cada um de nós.

Fonte: https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/blog/
psicoblog/post/2021/04/05/o-nosso-medo-na-pandemia.ghtml

a) Como o medo da pandemia e do vírus afetou e afeta nossas vidas?

b) Quais são as sugestões dadas pela autora para lidar melhor com o medo?

c) A autora do texto diz que o medo nos põe a pensar no sentido da vida. 

Quais sentidos podemos, individualmente, atribuir à vida? 

d) Em grupo: façam um cartaz que estabeleça comparações entre os medos 

sentidos no período de transição do medievo para a Época moderna e 

os medos predominantes nas sociedades ocidentais contemporâneas. 

Para tanto, selecione imagens (pinturas, gravuras), textos ou charges em 

sites com validadas referências, para posterior apresentação à turma e 

exposição em mural físico ou virtual da escola.  

https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/blog/psicoblog/post/2021/04/05/o-nosso-medo-na-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/blog/psicoblog/post/2021/04/05/o-nosso-medo-na-pandemia.ghtml
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MEMÓRIA

Memória pode ser definida como a capacidade que os 
seres humanos têm de adquirir, conservar e acessar certas 
informações que remetem ao passado. Nesse sentido, a 

memória se refere a uma propriedade psíquica, a uma operação 
do cérebro que permite que a pessoa recupere informações 
interpretadas como localizadas no passado. A memória em sua 
condição de função psíquica é objeto de pesquisa de estudiosos 
ligados à medicina, psicologia, biologia, que, entre outros campos 
do saber, se interessam por determinados aspectos do objeto em 
questão. E é essa a definição de memória com a qual estamos 
naturalmente mais familiarizados, porque diz respeito à nossa 
memória pessoal.

Mas a memória também é uma fenômeno social, sendo, 
enquanto tal, objeto de estudo de historiadores, antropólogos, 
sociólogos, dentre outros, que se debruçam sobre essa memória 
coletiva. A memória coletiva se refere a um grupo, a uma 
comunidade de indivíduos que participam de sua construção, de 
sua sustentação ao longo do tempo e da evocação e transmissão dos 
conteúdos deste material. Nesse sentido, ela extrapola a capacidade 
biológica individual de lembrar e esquecer, tratando-se de assunto 
de interesse do grupo ao qual ela se refere. Isso ocorre, em especial, 
porque essa memória compartilhada coletivamente desenha o 
passado como uma herança, um patrimônio daquela comunidade, 
fundamentando sua identidade e construindo o sentimento de 
pertencimento entre seus membros. Isto é, a memória de um grupo 
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– familiar, religioso, étnico, profissional, etc. – é elemento central 
para a construção da coesão dessa comunidade, sua transmissão 
e evocação reforça as fronteiras que estabelecem os elementos 
comuns, o pertencimento. 

Assim como a memória pode se referir a grupos distintos, 
ela também assume os mais diversos conteúdos, que, em geral, 
tendem a priorizar eventos fundadores e narrativas da vida comum 
e cotidiana. Sua comunicação pode ser feita através da linguagem 
oral ou escrita, e, apesar de se apresentar como discurso racional, 
ela se dirige, antes de mais nada, às sensações, às emoções. Distintos 
pontos de referência são construídos com a intenção estimular 
a lembrança de determinados conteúdos do passado, como 
monumentos, celebrações, fotografias, museus, edifícios, mausoléus, 
etc. Desse modo, ao caminhar pelas cidades, por exemplo, é possível 
identificar inúmeros lugares que foram pensados para tornar visível, 
de um modo ou de outro, um determinado passado que faz parte 
da identidade de uma comunidade.

A memória, então, é esse mecanismo, ao mesmo tempo  
individual e coletivo que viabiliza a presentificação do passado. 
Ou seja, ela traz para o tempo presente um conteúdo que cabe 
a um outro tempo, um tempo já passado, e, que se não fosse pela 
via da memória, estaria ausente. Isso faz da memória, em outras 
palavras, o exercício que conecta as diferentes temporalidades da 
existência humana. Sem a capacidade de recordar, viveríamos em 
um presente contínuo, onde tudo seria entendido por nós como 
completamente inédito, nessa circunstância, não seríamos capazes 
de acessar informações fundamentais sobre nossa própria identidade, 
nosso lugar no mundo ou nossos laços sociais.

Tendo explicado as questões centrais em torno da memória, 
é preciso dizer que o entendimento que nossa sociedade tem 
a respeito da morte não se resume à morte do corpo físico. Ao 
contrário, culturalmente a noção que conservamos da morte está 
intimamente relacionada à ideia de não sermos mais lembrados, 
de não sermos capazes de despertarmos recordações e saudades 
entre aqueles que sobreviveram à morte de nosso corpo. Ou seja, 
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a concepção que norteia a nossa expectativa de sobrevivência, 
o nosso desejo de eternidade, é dependente da conservação da 
memória de nossa existência entre as pessoas que compunham 
nossa comunidade. Desse modo, o exercício de recordar, de 
celebrar os mortos – como se costuma fazer no dia de finados – é 
uma maneira de torná-los presentes no mundo, mantendo-os vivos 
através do recurso à memória acessada pelo seu grupo social. 

Como podemos ver, assim como a relação entre passado e 
presente acontece especialmente através da memória, também a 
relação entre vivos e mortos se efetua por esse mesmo mecanismo. 
Os indivíduos, de modo geral, desejam permanecer vivos através da 
memória dos seus próximos, e, para tanto, são criadas ferramentas 
– que podem ser objetos, fotografias, narrativas, documentos, datas, 
etc. – que auxiliam essa recordação, às vezes funcionando como 
uma espécie de gatilho. É esse, em especial, o caso do cemitério e 
seus túmulos, que, configurando-se tradicionalmente como espaço 
da morte, é ao mesmo tempo um espaço privilegiado de memória, 
para onde as pessoas se dirigem para celebrarem a memória de seus 
mortos.

Podemos afirmar, então, que a memória permite  aos seres 
humanos que, se não vençam, ao menos ludibriem o tempo 
e a morte. A lembrança, apresentando-se como a operação 
indispensável para o estabelecimento de relações entre passado e 
presente, entre vivos e mortos, está necessariamente submetida à 
capacidade do ser, individual ou coletivo, que recorda. E, embora 
a faculdade de memória não deixe de ser um fenômeno psíquico, 
portanto individual, ela se desenrola com materiais e partindo 
de parâmetros fornecidos pelo meio social, não deixando de ser 
sempre, em alguma medida, memória coletiva. Nesse sentido, a 
memória do morto naturalmente vai ficando mais fraca conforme 
o tempo passa e os vínculos com suas comunidades se afrouxam. 
Isso ocorre porque a memória se alimenta da proximidade, do 
afeto, da intensidade dos laços sociais. Contendo a memória, desse 
modo, uma dimensão catalisadora pautada no afeto, vínculos mais 
estreitos asseguram uma sobrevivência memorial mais duradoura 
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(ainda que de extensão limitada a poucas gerações). Com efeito, 
um indivíduo falecido permanecerá durante mais tempo e mais 
intensamente vivo na memória de pessoas que foram próximas 
dele, pelas quais ele era querido, pois estas pessoas sentirão saudade 
da presença desse membro ausente.

Como esse texto nos permite ver, existe uma relação íntima 
entre morte e memória que envolve, necessariamente, a sociabilidade. 
No enfrentamento do drama da morte, da corrupção do tempo, 
das grandes e das pequenas despedidas cotidianas, a memória atua 
como uma espécie de dispositivo imortalizador, operado com mais 
êxito pelas pessoas com as quais o indivíduo morto conservava 
mais proximidade, mais identificação e engajamento emocional. 
O motor do afeto, ao produzir nos vivos a saudade daquele que 
morreu, é também responsável por uma memória mais intensa 
do falecido, com efeito, quanto mais saudade, mais força tem a 
recordação.

(Karina Aparecida de Lourdes Ferreira)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

O filme Viva - A Vida É uma Festa (título original: Coco, direção: 

Lee Unkrich e Adrian Molina, ano: 2017) é a base da atividade 

pensada para discutir com os estudantes o significado da 

memória no contexto das práticas e representações fúnebres.

1. O(A) professor(a) pode dar início à aula apresentando a ficha 
técnica do filme para a turma e situando a trama no contexto 
da celebração do Dia dos Mortos (2 de novembro) no México. 
Antes da exibição do filme, pergunte aos estudantes que 
imagem eles têm do Dia de Finados, se eles já participaram 
de celebrações em memória dos mortos nessa data, se já 
foram fazer visitas ao cemitério nessa ocasião. Feita esta breve 
contextualização deve ser efetuada a exibição do filme para a 
turma.

2. Após a exibição, o(a) professor(a) pode propor uma atividade 
escrita que seja orientada com atenção especial aos seguintes 
pontos básicos: a) semelhanças e diferenças do Dia dos Mortos 
no México e no Brasil; b) como diferentes formas de morrer foram 
representadas no filme (morte natural, morte por acidente, 
assassinato e a morte simbólica através do esquecimento) e 
como algumas delas foram dotadas de significados distintos; c) 
o significado e a centralidade que a bisavó de Miguel, Mamãe 
Coco (na dublagem brasileira, Lupita), ocupa na trama; d) como 
a memória e seu papel na organização familiar e na relação 
com a morte é trabalhada na obra.
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MILAGREIROS

O ser humano ao longo dos séculos buscou no transcendente 
alternativas para minimizar suas dores e dificuldades no 
dia-a-dia. Buscar santos, santas, as diversas variações de 

Maria e o próprio Cristo morto e ressuscitado fazem dos católicos, 
sobretudo, os que por diversos motivos criam esta relação entre o 
mundo dos vivos e o mundo dos mortos. 

A exclusividade na criação de santos e santas, ficou reservado 
à Igreja Católica, que empreendeu um grande esforço para que 
isso ocorresse de forma a ordenar os processos de canonizações e, 
com isso, ter o controle na legitimação de quem seriam os santos 
e a definição de como os devotos deveriam cultuá-los. Um dos 
efeitos do Concílio de Trento (1545-1563), foi a criação em 1588, 
da Congregação dos Ritos, responsável por todo um conjunto 
de verificação de pedidos que poderiam conduzir à canonização, 
sendo a partir daí e de forma mais enfática no pontificado do papa 
Urbano VIII (1623-1644), a criação de um conjunto de normas, 
condutas e burocracias para a concretização e nascimento de um 
santo ou santa que poderia ser cultuado por todo o mundo católico. 

Mesmo com mudanças ao longo dos séculos, a rigidez do 
processo ainda é bastante perceptível, sendo conduzida a partir 
de um postulador, um tipo de advogado que apresenta as provas 
para a Congregação da Causa dos Santos (antiga Congregação dos 
Ritos), que é uma prefeitura da Cúria Romana, responsável pelo 
andamento, análise e decisão final sobre a santidade de alguém, que 
será posteriormente homologada pelo Sumo Pontífice. Estágios 
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devem ser vencidos, sendo o primeiro a declaração de “servo 
de Deus” e depois venerável, quando são reconhecidas virtudes 
heróicas.   O terceiro estágio é o reconhecimento a partir da 
comprovação de um milagre e o venerável passa para a condição de 
beato. Por último, a partir da constatação de um segundo milagre, 
à condição de santo. Caminho longo, no qual, segundo a crença 
católica, a “verificação científica” é considerada fundamental para 
garantir a veracidade dos milagres. 

O milagre deve ser entendido como um acontecimento que 
foge completamente de explicações científicas e na causa dos 
santos estão relacionadas de forma direta à cura de doenças ou 
comorbidades que poderiam, inclusive, levar à morte. Neste caso, 
o pretendente à condição de santo acolhe o pedido de um devoto 
e o cura. Somente estes milagres podem garantir o poder especial 
e curativo do santo.

Já a graça, que também faz parte da forma com que se relaciona 
o crente com o seu morto especial, está relacionada à resolução de 
questões da vida cotidiana (emprego, relacionamentos afetivos, etc) 
e não entram na consolidação de um pretendente a santo, mas que 
também faz parte do catolicismo vivido pelos devotos. 

Todas estas ponderações estão ligadas ao catolicismo oficial, 
canônico e sacramental. Independente destas normas, o catolicismo 
se multiplicou agregando novas formas de culto e que podemos 
chamar de catolicismo não-oficial.

Neste complexo universo do sagrado, devotos de todo o país 
escolhem mortos para pedir e agradecer, que não passaram por 
qualquer processo canônico. No catolicismo não-oficial brasileiro, 
os milagreiros e milagreiras têm ganhado destaque na relação 
intensa entre vivos e mortos. 

Estes milagreiros possuem algumas características que 
demarcam sua posição neste catolicismo não-oficial. Primeiro é a 
sua relação de pertencimento ao espaço em que atuam. Os devotos 
sentem segurança em se relacionar com este morto por reconhecer 
nele um igual, ou pelo menos alguém que em vida já pisou o chão 
em que o devoto vive e em muitos casos viveu as dificuldades 
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sentidas pelos crentes. Dificilmente encontraremos um milagreiro 
do sertão nordestino ser cultuado na região amazônica e vice-
versa. O lugar é um determinante na elaboração e construção do 
milagreiro.

Outro aspecto que podemos perceber é que normalmente 
estes milagreiros e milagreiras tiveram uma morte trágica 
(assassinato, suicídio, tortura, acidentes, entre outros). Esta morte 
trágica e carregada de sofrimento, purga, inclusive as condutas desses 
milagreiros em vida. Neste sentido, podemos encontrar milagreiros 
que foram assassinos, ladrões, cangaceiros, prostitutas, e diversas 
outras condutas que não são aceitas pela moral cristã. Por outro 
lado, também encontramos milagreiros que tiveram uma vida de 
fé e dedicação ao próximo, como padres, freis, freiras, benfeitoras, 
além de crianças que são encontradas em grande número.

Não há uma lógica para que estes seres se tornem milagreiros, 
visto que a diversidade inviabiliza uma norma e critérios inflexíveis. 
As condições históricas do momento, a rede de práticas de um 
catolicismo devocional aliado à necessidade de resolução imediata 
de problemas dos mais diversos, fazem com que esses milagreiros se 
proliferem em toda a América Latina. 

O que ocorre com estes mortos é um processo de sublimação, 
conceito apropriado da ciência química, em que uma matéria passa 
do estado sólido para o gasoso sem a etapa de passagem pelo estado 
líquido, ou seja, não há etapa intermediária. É exatamente isso que 
ocorre com os milagreiros. Os devotos o colocam na condição 
de realizadores de milagres e graças após sua morte, sem qualquer 
estágio ou processo legitimador, a não ser o próprio desejo dos 
devotos. De morto passa diretamente para a condição sagrada de 
milagreiro. 

Os cultos a estes milagreiros podem ser encontrados em 
todos os estados do Brasil e em diversos outros países do mundo, 
sobretudo de influência católica. Os locais em que os devotos vão 
pedir e agradecer são os locais de suas mortes ou seus túmulos. Por 
isso, os cemitérios se tornaram locais privilegiados no aparecimento 
deste milagreiros, sobretudo porque no túmulo observamos os 
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pedidos e os ex-votos em agradecimento e reconhecimento. Esta 
também é uma característica muito significativa neste tipo de 
devoção, a troca entre o devoto e o milagreiro. O primeiro pede 
e agradece materialmente o milagre ou graça atendida através de 
objetos diversos, velas e flores deixadas sobre a sepultura. Na crença 
popular, o milagreiro ganha poderes simbólicos com estas oferendas 
e tem suas habilidades divulgadas visivelmente pelo devoto. Não há 
milagreiro sem devoto e sem a divulgação de seus feitos. 

Na definição destes espaços de encontro temos os milagreiros 
e milagreiras de cemitério quando o túmulo é o único lugar de 
troca e contato. No dia de Finados (02 de novembro) é quando 
mais encontramos estes devotos nas sepulturas destes personagens 
e onde sua divulgação se torna mais visível. Utilizamos o conceito 
de milagreiro, sem a definição da espacialidade, quando o local de 
culto, pedidos e trocas se dá fora da necrópole, normalmente no 
local da morte trágica do milagreiro. Aí mais uma prova da relação 
direta entre o milagreiro e o espaço, reforçando um pertencimento 
local e que marca a materialidade na devoção. Quando o lugar de 
culto não é o túmulo, normalmente são construídas capelas, cruzes 
ou outro identificador espacial e por consequência, devocional. 

Milagreiros e milagreiras fazem parte da cultura religiosa 
brasileira e com o aumento das dificuldades econômicas a procura 
por eles é mais abundante, justamente porque para o devoto ele é 
um dos seus, sendo próximo e sensível aos seus problemas e anseios.

(Lourival Andrade Júnior)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Os alunos devem assistir o documentário “Sebinca Christo e as 

construções de uma devoção” (disponível no canal do Youtube 

- https://www.youtube.com/watch?v=NDgbe1P1C-o) e analisar 

o processo de sublimação da Cigana Sebinca Christo. Propor a 

partir do documentário: 

1. Há algum milagreiro ou milagreira na sua cidade? Caso 

sim, buscar informações e criar um pequeno relato sobre 

o caso; 

2. Caso não haja, poderia se pesquisar e também criar 

um pequeno relato, com imagens e texto,  sobre as 

manifestações do catolicismo não-oficial na cidade (festas, 

romarias, devoções, práticas intangíveis, etc).  

https://www.youtube.com/watch?v=NDgbe1P1C-o


Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

205

MORIBUNDO

A palavra vem do latim moribundus e expressa o momento 
próximo à morte. Composta de duas partes: mor ou mortis, 
que significa morte, e bundus, que quer dizer algo forte, 

intenso. É o que está próximo de morrer ou deixar de existir, pessoa 
que se encontra próxima ao seu fim, desprovido de vigor e energia, 
o que agoniza, o que desaparece. Em termos médicos, moribundo 
é o indivíduo em situação terminal, ou com poucas possibilidades 
de sobrevivência, recebendo cuidados paliativos. 

Desde o grande processo que foi a organização da chamada 
sociedade industrial, passou-se a avaliar a importância da força de 
trabalho para o desenvolvimento das atividades em instituições 
confinadas. Essas instituições precisavam dessa mão de obra 
para o seu desenvolvimento, valorizando o indivíduo enquanto 
trabalhador na produção e no consumo. A organização dos estados 
ocidentais favoreceu a saúde dos trabalhadores para que pudessem 
se inserir no mercado de trabalho, garantindo o funcionamento da 
sociedade baseada na indústria. A saúde dos trabalhadores deveria 
ser mantida e melhorada enquanto meio de produção. O corpo se 
transformou em um mecanismo a ser mantido em bom estado de 
funcionamento para poder produzir. A doença passou a ser um dos 
inimigos a ser enfrentado para garantir a política e a economia. Muitos 
avanços ocorreram para garantir esse funcionamento, o avanço no 
combate às doenças, o desenvolvimento de vacinas, tentativas de 
regulamentação da exploração do trabalho, melhoria das condições 
das habitações e na alimentação, melhor organização das cidades, 
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com instalação de esgotos e fornecimento de água potável. Esses 
avanços geraram um maior tempo de vida, apresentando resultados 
efetivos no combate às doenças e à morte.

Nesse longo processo, desde a segunda metade do século XX, 
a sociedade contemporânea desenvolveu inúmeras possibilidades 
de curar, como a popularização do uso de antibióticos para tratar 
doenças causadas por bactérias, e de prolongar a vida. Os indivíduos 
passaram a ter uma média de tempo de vida bastante longa hoje. A 
média de expectativa de vida entre homens e mulheres em 1940 
era de 45,5 anos, em 2019 era de 76,6 anos, beirando os 70 anos 
para homens e 80 anos para mulheres, algo pouco comum até 
o início do século XX. Quase 1/5 da população brasileira hoje 
possui mais de 60 anos. O aumento gradual do número de idosos 
é uma condição da melhoria da saúde e do saneamento básico. 
Desenvolveram-se inúmeros recursos para garantir a sobrevivência 
dos indivíduos, curando muitas doenças e prolongando a vida. 
Hoje é pouco provável que se morra de sarampo, por exemplo, 
doença prevenível por vacinas.

Mesmo que esses sejam dados gerais, é importante lembrar 
que essas condições são muito diferentes em países europeus e 
nos da América Latina, ou entre a população mais rica e a mais 
pobre de um mesmo país. A desigualdade diante das condições de 
vida também é visível nas desigualdades do tempo de vida e das 
condições em que essa vida ocorre.

A sociedade atual, em áreas urbanas, possui formas bem 
características de morrer. Os indivíduos são deslocados para hospitais 
ou quaisquer instituições de tratamento e lá é que morrem. Os entes 
queridos têm acesso ao seu moribundo apenas para acompanhá-lo 
e se despedirem. Em geral, mesmo havendo variações nas regiões do 
Brasil e com muita precariedade, a população recebe algum tipo de 
tratamento que faz com que sua vida se prolongue. Essa população 
consegue viver por um período maior, com o acesso a uma série de 
medicamentos e melhores condições de vida. Contudo, essa maior 
expectativa gera uma série de situações. Parte dessa população 
não tem familiares que os cuidem, gerando a necessidade de 



Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

207

acompanhamento. Parte dessa população não tem acesso a serviços 
que garantam uma certa qualidade de vida. E parte dessa população 
possui condições, mas ficam em uma vida muito limitada, pois 
vão perdendo capacidades para a vida cotidiana, como caminhar, 
alimentar-se, estabelecer relações. Inclusive, a medicina permite 
que pacientes possam sobreviver entubados, ou seja, quase com 
todas as condições limitadas, bastando apenas manter o coração e a 
respiração. Como resultado dessas melhores condições, temos uma 
proliferação de anciãos. 

Mas há um paradoxo, é uma sociedade com mais anciãos, mas 
que é bastante hostil à velhice, valorizando a juventude enquanto 
símbolo de beleza e sucesso e procurando ocultar o velho e 
acabado. É uma sociedade com um forte preconceito ao velho 
com precárias condições, procurando sua ocultação.

Ao mesmo tempo, é uma sociedade com muitas dificuldades 
de aceitar a morte. E procuramos fazer uma ocultação cuidadosa 
do morrer. A morte do outro deve ser ocultada porque evidencia 
a lembrança da nossa própria morte, inevitável. Daí a existência 
de pessoas com precárias condições que procuramos não ver, com 
quem temos pouco contato, que ficam isoladas em hospitais ou 
instituições de longa permanência. São formas de distanciar a 
sensação de ameaça que a morte representa para os vivos, como se 
os vivos nunca fossem morrer. Ou uma forma de evitar perceber 
que os indivíduos chegarão a situações em que estarão muito 
dependentes dos outros para continuarem suas vidas. As rotinas 
institucionalizadas dos hospitais é que dão alguma estrutura para 
a situação do morrer, muitas vezes destituídas de sentimentos. Há 
um crescente tabu em relação à expressão dos sentimentos fortes 
relacionados à morte. Mesmo que o encobrimento da finitude da 
vida humana não seja algo de hoje, agora temos muito mais pessoas 
que evidenciam a finitude e suas dificuldades. Daí precisarmos 
pensar em quem somos e o que a vida significa.

(Beatriz Teixeira Weber)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Análise de dados estatísticos – isso implica em reflexão sobre as 

tabelas, o que são, como são produzidas, o que estão indicando. 

A partir das estatísticas, trabalhar com as mudanças sociais.

As tabelas do IBGE sofreram modificações nos últimos anos. 

Os dados existentes hoje para acesso ao público são bem 

confusos. Sugere-se um texto mais geral com definições dos 

principais conceitos utilizados pela estatística para análise 

de população. https://brasilescola.uol.com.br/brasil/estrutura-

populacao-brasileira.htm.

Essa atividade poderia estar integrada com a análise geográfica 

dos conceitos e de tabelas, e com a matemática, com a 

produção de estatística.

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/estrutura-populacao-brasileira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/estrutura-populacao-brasileira.htm
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MORRER BUDISTA

“A caminho da morte, apenas vida encontro”, fala sobre 
minha experiência de morrer um pouco a cada dia e 
de como enxergo vida aonde quer que esteja.

Existem vários tipos de morte, destaco duas: a de quem morre 
e a de quem fica. Os ensinamentos Budistas sobre Vida-Morte 
dizem respeito aos nossos apegos e aversões (A 2ª Joia Budista é o 
Darma, a Lei livre de apegos e aversões). Nós morremos o tempo 
todo, e quem não alcança essa compreensão (em momento algum 
querendo dizer que quem alcança é melhor que alguém), pode 
morrer por rigidez, ignorância, perdas e danos, que fazemos a nós 
mesmos e/ou aos outros. Na visão/ação budista, tudo está conectado. 
Se você engana alguém, engana a si mesmo. No Sutra do Coração 
da Grande Sabedoria Completa, Xaquiamuni Buda diz: “sem 
ignorância e sem fim a ignorância”, parece triste esse ensinamento, mas 
se olharmos em profundidade não é, é um chamado ao equilíbrio 
e ao entendimento, “independente” do que está acontecendo, o 
que não é negar a realidade, é olhar em profundidade e saber onde 
e como precisamos nos cuidar, cuidar da vida da Terra e, onde 
podemos contribuir. Sutras são palestras que Xaquimuni Buda 
(Shakyamuni Buddha) oferecia para compartilhar suas experiências, 
estas palestras foram compiladas, de acordo com cada linhagem (é 
muito importante respeitar e enfatizar isso), passando por mulheres 
e homens, Ancestrais do Darma, que recitaram e praticaram durante 
todos estes séculos, e, assim esses ensinamentos chegaram até nós.



Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

211

É preciso morrer. Todos nós morreremos, cada um, cada uma 
no seu tempo.

Nós somos a única espécie que tem a consciência que vai 
morrer, isto pode nos trazer muitos sentimentos, desde angústia até 
entendimento.

Existem muitas maneiras de morrer, podemos morrer 
anestesiados, podemos morrer de maneira impactante, repentina; 
podemos opinar por morrer aos poucos; também podemos nos 
matar aos poucos. Toda nossa vida é permeada por mortes e 
nascimentos, o tempo todo, algo ou alguém está morrendo e/ou 
nascendo. Não seria o nascimento uma morte? Não seria a morte 
um nascimento? 

Este verso que recitamos todos os dias a noite em nossos 
Templos (após o último período de zazen - meditação estilo Zen-
budista), aponta todo dia para a importância da impermanência 
sagrada:

“Vida-Morte é de suprema importância
Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde
Cada um, cada uma de nós deve esforçar-se por despertar
Cuidado! Cuidado!
Não desperdice esta vida.”

Em outro trecho do Sutra do Coração da Grande Sabedoria 
Completa, Xaquiamuni Buda diz: “sem velhice e morte e sem fim 
a velhice e morte”, se observamos a existência com tranquilidade, 
veremos claramente o quão simples e profundo é esse ensinamento, 
traz luz aos ciclos da existência.

O tempo todo somos transformações, precisamos confiar 
nestes processos que somos. A impermanência é constante, se não, 
você não estaria lendo este texto e ainda seria um eterno bebê 
engatinhando. 

Compreender a morte não quer dizer que não iremos sofrer, 
a ausência gera dor, o luto existe e a despedida é necessária, 
respeitemos qual for o ritual, luto e despedida são necessários. O 
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desenvolvimento da ação compassiva para nossos sentimentos é 
libertador, porque nos tornamos esse sentimento: que eu seja a 
tristeza, mas com o olhar compassivo, consigo cuidar de mim, da 
vida e sigo me fortalecendo encontrando um caminho de respeito 
ao outro e as coisas como são, mesmo com toda a dor que sinto.

Existe um trecho de uma dedicatória que transformei 
em bençãos: “que todo sofrimento se transforme em lucidez”, que 
possamos, no tempo de cada um, realmente ser e compreender em 
profundidade essas palavras.

Toda prática Zen-budista é um chamado para o aqui e agora: 
a respiração consciente, a reverência, o tocar o sino, acender um 
incenso, invocar um sutra, ler, plantar ou cortar uma cebola, a palavra 
Buda, da raiz budh, significa aquela ou aquele, mulher ou homem, 
que desperta para a profundidade da realidade da existência, todos 
nós temos essa capacidade de despertar, todos. E nesse despertar, 
nos despedir, saber que iremos nos transformar, também faz parte 
dessa maravilhosa jornada chamada Vida.

Finalizo este texto com as últimas falas (trechos finais do 
Parinirvana Sutra) de nosso Mestre Original Xaquiamuni Buda:

“Não existe o encontro sem a despedida...
Saibam que tudo no mundo é impermanente: o que se junta 

inevitavelmente se separa...
Todas as coisas no mundo, tanto as que se movem quanto as que não 

se movem, são caracterizadas por instabilidade e desaparecimento...
Parem agora! Não falem! O tempo passa. Atravesso. Este é meu 

ensinamento final.”.

(Monja Myoden)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Nos Templos Zen-budistas nós prezamos o silêncio, o que 

não quer dizer que não conversamos, conversamos, há aulas, 

reuniões administrativas, cozinhamos, lavamos roupas, enfim, 

vida comum, mas o silêncio é fundamental para criarmos 

foco no aqui e agora, e, sermos a respiração consciente, assim 

geramos muitos benefícios para nós e para todos os seres, à 

medida que nos conhecemos e não agimos mais por impulso 

ou reativamente “sem pensar”.

Podemos nos sentar mais à frente de uma cadeira (a cadeira 

deve ser de uma boa altura, para se adequar à anatomia de 

cada um), esse “mais à frente” é para que a coluna fique ereta 

(não encostar no espaldar/encosto da cadeira), pernas 90°, 

coluna ereta, respiração 4 dedos (teus) abaixo do umbigo, criar 

consciência neste lugar de respiração, as mãos podem ficar 

nas coxas de maneira tranquila, sem tensão nos ombros, os 

olhos ficam semi-abertos (45°), sem tensão, e assim, respirando 

conscientemente, sendo a inspiração e a expiração, podemos 

tocar um sino, com um espaço de tempo de ressoar do sino, 

tocar 03 vezes e podemos respirar profundamente a cada toque, 

e nesta postura aparentemente imóvel e silenciosa, ficaremos 

por 10 minutos; Fazemos 01 toque de sino significando que 

terminamos o período de prática, abrimos totalmente os 

olhos e podemos sentir a diferença do antes e do depois, 

uma experiência de ficar um tempo, indo além do pensar 

e do não pensar, simplesmente sendo nossas respirações. 

Essa postura pode ser sentada em um tapete e com uma 
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almofada consistente, mas daí exige mais coisas e penso em 

uma atividade que possamos levar para qualquer lugar que 

estejamos, pode ser um banco de praça, no ambiente de 

trabalho, no ponto de ônibus, no início ou final do dia, na cama, 

enfim, podemos levar para qualquer lugar essa prática de paz.

Também ao final de qualquer atividade ou reunião, recitamos 

esse verso:

“Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres 

e que possamos nos tornar o Caminho Iluminado”, fazemos 

uma reverência e continuamos nossas atividades diárias.
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MORRER CATÓLICO 

Cada religião possui atitudes e concepções diante da morte 
relacionadas às normas e preceitos construídos ao longo 
do tempo. No caso do Cristianismo, sua especificidade é 

que a morte também foi seu ponto de partida e base sobre a qual 
a fé ergueu parte de suas doutrinas. É nesse sentido que, em vez de 
extinguir uma religião ainda em construção, a morte e crucificação 
de Jesus Cristo foi o marco da disseminação de uma crença que 
ainda hoje é a mais difundida no mundo e tem no catolicismo uma 
de suas vertentes.  

Diretamente ligados ao episódio da morte de Cristo, os costumes 
e concepções católicos acerca da morte estão expressos no Credo, 
que é a profissão de fé surgida nos primórdios do Cristianismo e até 
hoje aceita pela Igreja Católica. Segundo a oração, Ele padeceu sob 
a autoridade romana de Jerusalém e morreu na cruz, foi sepultado, 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos Céus e de lá retornará para 
julgar vivos e mortos. Finaliza com a firme manifestação da crença 
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, 
expressando que não apenas Cristo ressuscitou, mas todo fiel que 
se redimir dos pecados tem a chance de gozar a vida eterna após 
o Juízo Final, presidido por Cristo. Há dois mil anos, essa é a base 
das atitudes diante da morte católica que permanece inalterada, 
apesar de transformações nas concepções e rituais funerários das 
sociedades cristãs ocidentais ao longo da História. 

Os cinco primeiros séculos do Cristianismo marcaram a sua 
disseminação e oficialização como religião do Império Romano, 
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após perseguição e martírio de seus seguidores santificados após 
a morte. Este foi igualmente o período de construção das bases 
doutrinárias pelos teólogos Pais da Igreja – como Tertuliano 
(160 d.C-220 d.C) e Santo Agostinho (354 d.C-430 d.C) – que 
conferiram identidade própria aos cristãos, cada vez mais desligada 
dos costumes e crenças judaicos e romanos até então adotados. Um 
exemplo foi a condenação de Tertuliano às refeições compartilhadas 
entre os parentes do falecido e outros enlutados como parte do 
funeral romano e a sua paulatina substituição pela Eucaristia junto 
ao túmulo, instituída como refeição fúnebre própria dos cristãos. 
Em relação à tradição fúnebre judaica, um dos costumes adaptados 
pelos cristãos foi o relativo à crença na santidade do corpo do 
falecido, que, embora concebido pelos judeus como presente do 
Criador, não deveria ser manipulado por ser considerado impuro. 
Os cristãos continuaram a considerar o corpo morto como sagrado, 
vendo-o enquanto templo do Espírito Santo, mas manipulando-o 
amorosamente para o sepultamento, por meio da lavagem e 
amortalhamento em tecido antes de depositá-lo na sepultura, tal 
como ocorrera com Cristo.

Por meio desses empréstimos e adaptações, os cristãos foram 
gradualmente estabelecendo suas próprias concepções sobre a 
morte, o morto e os rituais funerários, aos quais agregaram cantos, 
orações e missa diante do corpo, na esperança da ressurreição, antes 
da deposição na sepultura para que o morto “dormisse em Cristo” 
até ser ressuscitado para o Juízo Final. Este foi o fundamento para 
a rejeição dos cristãos à prática romana da cremação, uma vez que 
em sua cosmologia o corpo deveria ser preservado na sepultura 
e, após descarnado, em ossuários, igualmente em local sagrado. 
Deste ponto se originou o termo “cemitério”, significando “lugar 
de dormir”, solidificando a imagem do sepultamento como ponto 
culminante do funeral católico, no qual se destacaria o movimento 
dos presentes em cortejo ou procissão a pé até o local da deposição 
do cadáver, tal como ocorrera com Cristo. Na sequência, o período 
de luto seria acompanhado por orações em momentos marcados 
no tempo, em memória do que partiu, alguns dos quais com 
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significados bíblicos, a exemplo do terceiro dia após a sepultura 
(em alusão ao tempo após a morte de Cristo em que se deu a Sua 
ressurreição) e do aniversário da morte. Outro sinal que distinguiu 
significativamente as práticas fúnebres cristãs das romanas foi o 
costume de sepultar os mortos nos templos sagrados e próximos dos 
vivos, diferentemente dos romanos que os sepultavam fora das áreas 
urbanas. Ao inumá-los no interior das cidades, os cristãos buscaram 
preservar seus mortos junto às relíquias dos santos para que estes 
os protegessem até serem despertados para o Juízo Final. Do fim 
da Antiguidade romana ao período medieval, a transformação mais 
significativa nos funerais cristãos foi a substituição do culto familiar 
e doméstico que os romanos prestavam aos mortos pelo culto cada 
vez mais público e clericalizado, no qual a liturgia fúnebre católica 
progressivamente instituiu o clero como intermediário entre os 
vivos e os mortos, sendo as igrejas locais considerados privilegiados 
para a realização dos funerais e depósito dos mortos.   

Por muitos séculos, esses rituais fúnebres expressaram a crença 
de que a morte seria a porta de entrada para “outra vida”, na qual se 
obteria a salvação, no Paraíso, ou a condenação eterna, no Inferno. 
Mas, a partir dos séculos XII e XIII, um terceiro lugar e tempo 
surgiu nas concepções católicas sobre o que aconteceria após a 
morte. Instalado como doutrina elaborada por teólogos cristãos, o 
Purgatório impôs a crença de que na iminência da morte haveria 
um julgamento particular por meio do qual o destino de cada 
cristão que estivesse para morrer seria selado. Os que morressem 
em pecado mortal teriam sua alma arrebanhada pelos demônios 
e levada para o Inferno. Os que morressem tendo cometido 
pecados leves, mas que demonstrassem arrependimento antes do 
passamento poderiam expiá-los no Purgatório, onde sofreriam 
penas provisórias até que conseguissem sair dali diretamente para 
o Paraíso. Para abreviar esse processo, esses mortos precisariam 
dos sufrágios dos vivos na forma de missas e esmolas em intenção 
de sua alma. Ao ser liberta dos cárceres do Purgatório, a alma 
beneficiada pelos sufrágios retribuiria futuramente auxiliando 
na libertação da alma daqueles que lhe haviam ajudado a sair do 
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Purgatório. Estava inaugurada uma longa solidariedade entre vivos 
e mortos, vigente até hoje, por meio de orações pela alma de um 
ente querido. É nesse contexto que se desenvolveram as associações 
confraternais, formadas por leigos para, dentre outros fins, auxiliar 
os seus membros na obtenção de mais sufrágios e acompanhamento 
fúnebre por ocasião da morte. 

Com a antecipação da tradicional concepção de Julgamento 
do final dos tempos para o momento da morte, a visão sobre o 
Juízo Final acabou perdendo o poder que possuía até então, 
transformando-se na reiteração do julgamento ocorrido na 
iminência do passamento. Afirmando que somente os mártires e 
os santos iam direto ao Paraíso, os teólogos e autoridades da Igreja 
Católica disseminaram uma série de atitudes a serem tomadas 
pelo católico antes de morrer para garantirem a chance de pagar 
temporariamente pelos pecados no Purgatório e não eternamente 
no Inferno. O século XV representou o ponto culminante dessa 
concepção com a disseminação do medo do Inferno entre os fiéis. 
Para evitar esse destino, sermões, pregações, invocação a certos 
santos e uma série de obras de cunho devocional, disseminadas 
pelo clero, se propuseram a orientar os cristãos para a “bem morrer” 
com vistas a obter a salvação.

Estas transformações impactaram os rituais fúnebres de 
diferentes formas, entre os séculos XIII e XVI, por meio da 
difusão: 1) da prática de elaborar testamento antes da morte, no 
qual se pedia perdão pelos pecados cometidos e se determinava 
os sufrágios e demais rituais que deveriam ser seguidos logo após 
a morte do testador; 2) do recurso aos “últimos sacramentos” 
(penitência, eucaristia e extrema-unção) antes da morte, a fim de 
fortalecer e preparar a alma para o Julgamento individual; 3) do uso 
de mortalhas de santos invocados como intercessores pela alma dos 
mortos que nelas fossem envoltos; 4) do costume de se estabelecer 
sufrágios por ocasião da morte, determinando o máximo possível 
de esmolas para a realização de orações e missas em intenção da 
alma daquele que morreu. Estas seriam práticas presentes em 
diferentes sociedades católicas, que variariam apenas em termos 
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da maior ou menor pompa, com inclusão de elementos extras 
conforme as condições socioeconômicas e a posição hierárquica 
do morto e sua família. 

Foi nesse contexto que as indulgências passaram a ser vendidas 
pela hierarquia eclesiástica católica como modo de agilizar a 
remissão dos pecados e, assim, amenizar a angústia dos fiéis que 
as compravam. O sucesso dessa prática foi tanto que desencadeou 
a Reforma Protestante de meados do século XVI, em repúdio à 
doutrina do Purgatório, embora mantivesse a crença nos conceitos 
gerais sobre a Ressurreição, Juízo final, Paraíso e Inferno. Na 
sequência desta cisão entre os cristãos, o Concílio de Trento (1546-
1563) reforçou a doutrina católica do Purgatório e, no auge da 
Época Barroca, os funerais adquiriram grande dimensão, com 
crescimento da pompa fúnebre e da atuação das confrarias em 
busca da “Boa Morte” nas sociedades católicas, tanto da Europa 
como nas Américas, entre os séculos XVII e fins do XVIII.

Importante alteração nesse conjunto de práticas relacionadas 
ao morrer católico ocorreu em meados do século XIX, com a 
proibição dos sepultamentos nas igrejas das áreas urbanas, sob 
influência de concepções médicas higienistas sob o argumento do 
perigo da proximidade das sepulturas para a saúde da população. 
No contexto das pandemias de febre amarela e cólera e do grande 
número de morte, cemitérios públicos descolados dos centros 
urbanos foram criados em várias cidades europeias e das Américas, 
ocasionando a diminuição dos cortejos fúnebres a pé, da casa para a 
igreja, ao demandar uso de transportes para conduzir os mortos até 
os cemitérios extramuros. Distantes das igrejas, estes novos espaços 
passaram a ser monumentalizados com túmulos e decorações 
de mármore em memória dos falecidos, mantidos pelas famílias 
no novo culto familiar e doméstico dos mortos nos cemitérios, 
intensificado em torno do Dia de Finados em 2 de novembro. Com 
o processo de urbanização, medicalização e laicização da sociedade, 
na segunda metade do XIX (em que defensores da liberdade de 
culto e o fim da jurisdição da Igreja Católica sobre instituições e 
costumes), outras transformações ocorreram no morrer católico, 
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tais como: o clero e as irmandades religiosas passaram a perder 
espaço para os médicos e os familiares do morto na organização 
dos funerais e deixaram de ter o domínio do discurso diante 
do túmulo, frente à disseminação dos necrológios pronunciados 
por leigos; os cemitérios tiraram o lugar das igrejas como lugar 
privilegiado dos mortos; os últimos sacramentos deixaram de ser 
buscados majoritariamente antes da morte, concentrando-se nas 
famílias com maior vivência paroquial; as mortalhas de santos 
cederam lugar às roupas do uso como vestimenta dos mortos; os 
testamentos deixaram de ser o lugar de onde se falava da morte e 
se buscava a salvação da alma, tornando-se progressivamente um 
instrumento de transmissão de heranças. 

Transformações mais profundas ocorreriam no decorrer do 
século XX, quando o aumento da expectativa de vida, a redução da 
mortalidade infantil e o intenso processo de medicalização foram 
conjugados à afirmação da economia capitalista e industrializada, 
com o intensificado processo de migração do campo para a cidade, 
nas capitais, originando uma vida cada vez mais cosmopolita 
e pautada pelo individualismo. Este novo contexto, no qual a 
secularização da sociedade se intensificaria mais no sentido da 
maior autonomia religiosa e independência para com a instituição 
católica, interferiu fortemente nos rituais fúnebres católicos das 
grandes metrópoles, a partir das décadas de 1950-1980, conforme 
o país, destacando-se: 1) a disseminação da morte em hospitais, 
nos quais o falecimento passou a ser prolongado nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs), com recurso de aparelhos que mantém 
a vida artificialmente; 2) a difusão e especialização das agências 
funerárias dedicadas a cuidar dos mortos, do hospital à sepultura, 
fazendo o trabalho que antes era de domínio das famílias. Sob essas 
duas condições, o antigo costume de o/a moribundo/a morrer 
em casa, na sua cama, tendo ao redor familiares, parentes e amigos 
que realizavam os velórios nas salas, perdeu espaço para a morte 
isolada no hospital, na proximidade de poucos familiares. Com o 
aumento da expectativa de vida e o progressivo distanciamento das 
populações urbanas do momento da morte de seu ente querido, 
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perdeu-se muito da familiaridade dos vivos com o fenômeno da 
morte, especialmente entre fins do século XX e nessas primeiras 
décadas do XXI. O que foi intensificado pela terceirização dos 
últimos cuidados com os mortos e todo o ritual funerário para as 
agências funerárias, que se tornaram verdadeiras empresas lucrando 
com a oferta de diferentes tipos de planos, objetos, sepulturas e 
rituais, conforme as condições econômicas de quem os contrata, 
tornando os momentos do velório e do sepultamento cada vez 
mais descolados daquelas práticas tradicionais associadas à morte 
de Cristo. O ponto culminante dessas alterações, especialmente em 
decorrência da intensificação das rotinas de vida e trabalho, com 
diminuição das relações de vizinhança antes predominantes e o 
distanciamento familiar, é o encurtamento dos rituais e da própria 
vivência do luto pela morte de um ente querido de forma pública 
como antes, com redução e até abandono da antiga visita de pêsames 
e da reclusão dos enlutados, que passam a sofrer isoladamente a 
perda. 

No âmbito das concepções sobre o que ocorre após a morte, 
aquela visão atemorizada dos castigos do Purgatório e do Inferno 
perde cada vez mais força diante da concepção de um Deus 
mais misericordioso. Após o Concílio Vaticano II (1962-1965), a 
Igreja optou por se dedicar mais aos pobres e menos ao Inferno. 
Essa mudança de ênfase se constata na concepção do Purgatório 
mais como um estado de purificação da alma, para obtenção da 
santidade necessária antes de entrar no Céu, do que como um 
lugar de sofrimento, ainda que passageiro. Atualmente, o Papa 
Francisco afirmou que o castigo do Inferno com o qual a Igreja 
atormenta os fiéis “não é eterno”, pois o pecador pode encontrar 
na Igreja as portas abertas para a misericórdia e o perdão. Há quem 
interprete essa afirmação como parte de uma aproximação em 
relação às origens históricas do Cristianismo, mais acolhedor do 
que excludente, antes do processo de construção teológica que 
associava o Inferno como local de tormento eterno destinado 
aos pecadores. Nesse tom mais moderado do Inferno, o principal 
castigo aos pecadores é o isolamento da graça de Deus, que é 
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temporário, diante da imagem de um Deus misericordioso que 
perdoa todos os pecados. Um impacto dessas concepções sobre o 
morrer católico é a diminuição do sofrimento em relação ao pós-
morte, que confere aos ritos fúnebres mais um sentido de consolo 
para os enlutados e celebração da vida. Um exemplo de todas estas 
transformações é o fim das restrições católicas à cremação, ao ponto 
de o Vaticano permitir a incineração de cadáveres, desde 1963, 
contanto que as cinzas sejam enterradas em espaço sagrado. O que 
demonstra que, apesar das transformações ocasionadas ao longo do 
tempo, o morrer católico ainda preserva elementos daquela crença 
original na morte de Cristo, expressa no Credo, que manifesta a fé 
na ressurreição da carne e na vida eterna. 

(Claudia Rodrigues)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Com objetivo de propor a análise e reflexão das transformações 

das atitudes católicas diante da morte, as questões contidas na 

atividade aqui proposta podem ser aplicadas a estudantes de 

Ensino Fundamental ou Médio, variando-se apenas o produto 

final conforme a faixa etária ou nível da turma, como sugiro 

ao final da proposição. O(A) professor(a) dividirá a turma em 

grupos e solicitará que cada aluno(a), em seu grupo, busque 

dois familiares e parentes de diferentes gerações*, que se 

considerem católicos, aos quais entrevistará e registrará as 

respostas por escrito (ou gravadas) seguindo um roteiro de 

perguntas seguindo os temas aqui indicados**. Após esta 

etapa inicial, cada grupo organizará as respostas recebidas, 

agrupando-as por gerações, com objetivo de identificar 

características comuns a cada geração. Em seguida, será 

feito um quadro relativo a cada um dos temas das perguntas, 

contendo uma linha para cada uma das gerações, organizadas 

das mais antigas para a da(o)s aluna(o)s do grupo, e duas 

colunas, sendo uma para especificar as semelhanças e outra 

para indicar diferenças dos costumes entre as gerações. Em 

seguida, o(a)s componentes do grupo analisarão os quadros 

para identificar em quais temas se verificam mais ou menos 

transformações das práticas católicas diante da morte 

conforme o avançar das gerações, com destaque para a relação 

das gerações anteriores com a do(a) próprio(a) estudante. 

Se se tratar dos anos iniciais do Fundamental II, os quadros 

poderão ser feitos em cartolina, em que incluam palavras e 

desenhos agrupados por geração. Nas turmas dos anos finais 
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do Fundamental II a culminância também poderá ser por meio 

da exposição e podem ser incluídos pequenos trechos escritos 

dos relatos e fotos dos entrevistados nos cartazes contendo 

os quadros. Todo o material será exposto na sala, afixado nas 

paredes e comentados por cada grupo, numa culminância 

em que o(a) professor(a) busque identificar as semelhanças e 

diferenças no morrer católico ao longo das diferentes gerações. 

No caso de estudantes do Ensino Médio, o produto final pode 

ser feito digitalmente, em forma de blog contendo os resultados 

de cada tema/quadro. Para esse nível escolar, as entrevistas 

poderão ser feitas também por meio de vídeos, cujos trechos 

sejam incluídos no blog. Uma especificidade da atividade 

para alunos de EM é que poderão agregar contextualização 

histórica da época de cada geração. A culminância nessas 

turmas se dará numa sessão iniciada pela apresentação de 

cada grupo, seguida de debate conduzido pela(o) docente 

também buscando identificar as semelhanças e diferenças no 

morrer católico ao longo das diferentes gerações, buscando-

se relacionar com os diferentes contextos da História de 

sua região e do Brasil. Nesse momento, se buscará tecer 

considerações que sejam relacionadas ao conteúdo do verbete 

e, se possível, com base na leitura aprofundada das referências 

bibliográficas indicadas para o verbete, a fim de se demonstrar 

que, para além das mudanças que se podem perceber nas 

práticas católicas diante da morte ao longo da História do 

Cristianismo, as últimas sete a oito décadas (do pós 1940 em 

diante), dependendo da geração a que o(a)s aluno(a)s tiveram 

acesso, implicaram em transformações muito mais profundas 
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nas concepções e atitudes diante da morte.

*Sendo necessariamente de sua própria geração [podendo ser 

irmã(o) ou primo(a)], da geração de seus pais [podendo ser o(s) 

próprio(s) pais ou tio(a)s], da geração do(a)s avós (maternos ou 

paternos, ou ainda tio(a)-avós], se houver bisavós (maternos ou 

paternos) também podem ser incluídos.

**1) Qual é o grupo geracional ao qual pertence (conforme 

estipulado no asterisco acima) a pessoa entrevistada; 2) Nome, 

idade, ocupação, residência; 3) Onde os familiares da sua 

época de infância e juventude morriam e como costumava 

ser o momento da morte? 4) Se a família se preparava para 

aquele momento e o que fazia logo após a morte (se ela 

própria organizava o velório e funeral ou se contratava agência/

plano funerária/o); 5) Como era a cerimônia do velório ou 

despedida: onde e em que horário ocorria, quem participava 

deste momento, se havia presença de sacerdote e o que ele 

fazia na ocasião, se havia algum tipo de cântico ou orações, 

os objetos que faziam parte da cena e como o morto era 

apresentado nesse momento? 6) Como era a passagem do 

velório para o sepultamento: onde a sepultura se localizava, 

como se realizava o deslocamento até o local da sepultura, 

quem acompanhava o morto até o local de sepultamento, 

o que ocorria à beira do túmulo antes do sepultamento? 7) 

O que se fazia após a morte: se eram realizadas missas e em 

que momentos, se se costumava visitar os enlutados, se estes 

vestiam roupas diferentes, se tirava licença do trabalho? 8) 

Sobre o “pós-morte”: o que acreditavam que ocorreria ao ente 
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querido que partiu após a morte, para onde iriam e como seria 

esse “lugar”? Haveria ou não comunicação entre os mortos e 

os vivos e, em caso positivo, como esta se daria?
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MORRER ESPÍRITA 

A visão de morte no espiritismo está baseada nos elementos 
mais gerais que organizam essa proposta. O espiritismo 
surgiu como parte de uma reação contra a crença de 

que o mundo moderno excluía a possibilidade de aceitação do 
sobrenatural em suas múltiplas formas. Ao longo do século XIX 
houve diversas outras organizações de um espiritualismo mais 
amplo. O espiritismo é uma crença organizada pelo educador 
Allan Kardec, por batismo Hippolyte Léon Denizard Rivail, na 
França na segunda metade do século XIX, apresentando-se como 
uma doutrina universalista, passível de ser aceita por adeptos de 
todas as crenças e assentada sobre bases científicas. O pensamento 
de Kardec partia de uma reflexão sobre a sociedade de seu 
tempo, na qual tentava desvincular a ciência do materialismo, 
afirmando o caráter científico da apreensão do mundo espiritual, 
contrapondo-se às crenças abstratas. Baseia-se na crença de que há 
uma inteligência superior, infinita. Há múltiplos mundos habitados, 
que se organizam de acordo com seu grau de evolução. Há uma 
evolução constante, um progresso contínuo e ordenado dos seres e 
dos mundos, buscando atingir uma inteligência suprema e perfeita. 
O homem é essencialmente um espírito imortal, subordinado a 
essa lei de evolução constante. 

Para evoluir, o espírito deve utilizar corpos físicos cada 
vez mais aperfeiçoados e aptos. Para isso, ele “encarna” (fazer-se 
carne, tornar-se humano) no mundo físico, por um período, para 
aprender as lições que precisa para o seu progresso. O espírito vai 
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viver muitas vidas. Ele vai “reencarnar” (viver de novo, com uma 
nova aparência)  múltiplas vezes, procurando recuperar-se dos 
erros cometidos e atingir uma forma de agir moralmente mais 
evoluída. Nesse processo, para os espíritas, o homem não morre, 
ele “desencarna”, ou seja, ela desvincula-se do corpo físico que o 
abrigou por um tempo, para voltar a um lugar onde seu espírito 
pode descansar e avaliar as próximas lições que ele deve aprender. 
A passagem pelo planeta Terra é onde ele deve entender as lições 
que ele mesmo programou antes de vir ocupar um corpo físico. A 
morte é apenas uma passagem para retornar a esse mundo espiritual, 
onde ele tem uma visão mais ampla das suas necessidades, visando 
uma maior potencialidade espiritual. Os espíritos vivem, ora na 
Terra, encarnados, ora no espaço, desencarnados. É a crença da 
imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito, baseando o 
princípio da “reencarnação”.

A crença na multiplicidade das existências é bastante antiga 
e comum a vários povos, desde a Índia antiga até as culturas da 
África e das Américas. Ela foi ressignificada a partir do fenômeno 
da comunicação com espíritos ocorrida pelas irmãs Fox, nos 
Estados Unidos, em 1848. Foi organizada na publicação de O 
Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, a partir de mensagens e de 
inúmeras sessões de perguntas e respostas que ele teria recebido 
de espíritos “desencarnados”, através de médiuns que recebiam 
mensagens do mundo espiritual. Médium é um indivíduo que tem 
a capacidade de se comunicar com os espíritos do mundo invisível, 
através de diversas formas, uma delas é a psicografia, onde o espírito 
incorporaria o comunicador para escrever a sua mensagem. 
Segundo os espíritas, a mediunidade é uma capacidade orgânica de 
todas as criaturas de se comunicarem com os espíritos, que pode se 
apresentar em maior ou menor grau de desenvolvimento.

Nessa perspectiva de uma longa jornada que os indivíduos 
devem passar, a visão espírita desenvolvida por Allan Kardec não 
acredita numa morte que seja o fim, mas apenas uma passagem. 
O indivíduo irá retornar em uma outra vida, permitindo que 
haja contato com os entes queridos e com as pessoas com as 
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quais precisam aprender lições na sua evolução. Na compreensão 
organizada por ele, o mundo espiritual era o prolongamento da 
vida material, e mais importante porque eterno, apreensível pelos 
sentidos e passível de ser captado e estudado. Sua doutrina procurava 
se basear em preceitos científicos e morais, tendo a evolução como 
um elemento fundamental. Extrapolada para o mundo espiritual, 
a teoria evolucionista transparece no preceito segundo o qual os 
indivíduos deveriam passar por várias etapas evolutivas até chegarem 
à perfeição espiritual. Para evoluir, precisam participar do mundo 
visível, material, que é a sala de aula frequentada por espíritos para 
enfrentar desafios e passar pelas provações e sofrimentos do mundo 
material até alcançar uma maior clareza espiritual.

(Beatriz Teixeira Weber)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Depois de ler o verbete, responda: o que significa a morte 

para o Espiritismo?

2. Assista ao filme Kardec, 2019 (Dir. Wagner de Assis). O filme 

conta um período da vida de Allan Kardec, enquanto ele 

organizava a doutrina espírita. Depois de assisti-lo, explique:

a) Como o cinema brasileiro daquele momento (ano de 

2019), construiu a imagem de Allan Kardec.

b) Quais elementos vinculados ao tema “morte” podem 

ser considerados como relevantes na narrativa fílmica.
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MORRER INDÍGENA

Sobre o morrer entre os indígenas brasileiros é importante levar 
em consideração a riqueza cultural, expressa na existência de 
256 povos, cujas interpretações e práticas sobre o tema são 

também bastante diversas. É perceptível as diferentes compreensões 
por parte dos indígenas sobre questões como a definição da morte, 
as suas causas, o que ela representa para a aldeia, os procedimentos 
mais comuns após o óbito – e suas “variações” a partir da categoria 
à qual o morto pertencia –, os rituais funerários, as formas de luto 
e o seu encerramento, assim como o destino do falecido. De forma 
semelhante, o enterramento também possui algumas singularidades: 
se dentro ou fora da aldeia. A posição do corpo na inumação. As 
formas de enterramento: primário, ou seja, sepultado somente uma 
vez; ou secundário, quando os restos mortais são retirados da terra, 
limpos, decorados e novamente enterrados em cestos ou urnas 
funerárias. 

Dada essa diversidade, escolhas são necessárias, pois torna-
se impossível buscar uma síntese que mostre semelhanças sobre 
a morte e o morrer entre todos os povos indígenas brasileiros. 
Dessa forma, optamos por abordar tal temática a partir de três 
deles: os Krahô e os Xavante (Tronco Macro-Jê, família Jê) e os 
Wari’ (ou Pakaa Nova), um dos povos falantes da língua Txapakura, 
e praticantes – até antes do contato mais contínuo com os não-
indígenas entre os anos de 1956 e 1969 – do canibalismo funerário. 

Comecemos pelos povos Jê: entre os Xavante, o fim da 
respiração marca a morte de um indivíduo, percepção semelhante à 
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dos Krahô. Todavia, para esses, ela não se mostra irreversível, pois há 
a possibilidade de o princípio vital retornar ao corpo, permitindo 
ao morto retomar a vida. Existe um local de morte para os Krahô: 
a casa materna, mesmo que isso custe, ao indígena já agonizante, 
uma penosa viagem. Na iminência do falecimento, o moribundo 
pode aconselhar os parentes e liberar o período de luto ao cônjuge. 
Entre os Xavante, quando o homem morre, ele é colocado na casa 
dos pais de sua esposa; se uma mulher morre, ela ficará em seu 
próprio grupo doméstico.

É perceptível entre os povos indígenas e, em especial os 
da família Jê, a grande importância do choro ritual em diversos 
momentos: nas despedidas, nas chegadas, em rituais de passagem e, 
claro, após a morte. Para os Xavante, o choro público da mulher 
é o que anuncia o falecimento de seu cônjuge. Os parentes mais 
próximos do morto, então, se reúnem ao redor do corpo para 
chorar – trata-se de um choro estilizado, intenso, alto e de longa 
duração, chegando a durar um dia e meio –, e, enquanto ele é 
chorado, seu corpo é preparado para o enterro.  Entre os Krahô, 
todas as mulheres da aldeia choram o morto, cabendo aos homens 
ligados a ele por parentesco participarem posteriormente. Nos 
dois povos Jê aqui mencionados o choro acontece com as pessoas 
enlutadas agachadas ao redor do corpo. 

Os Krahô dispõem o corpo do morto com a cabeça para o leste 
e deitado de costas, ou seja, a mesma posição que será enterrado. 
A ornamentação, parte do ritual funerário, inclui a lavagem do 
cadáver, o corte do seu cabelo, a fixação dos batoques (adornos) 
auriculares nos homens, a empenação (feita para aqueles indivíduos 
com destaque na vida pública e cerimonial, a partir da aplicação 
de penas de juriti, periquito ou gavião) ou então a pintura com 
urucum.

O processo de enterramento dos Krahô e dos Xavante é 
semelhante: envolvem o corpo do morto em uma esteira de 
dormir. Posteriormente, os Krahô, depois do contato com os não-
indígenas, passaram a fabricar um caixão de talos de buriti. Para os 
Krahô, o ato de transpor a porta da casa marca a exclusão do morto 
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do seu grupo doméstico, ou seja, esse é o verdadeiro momento 
da separação. Os locais de enterro são variáveis e carregados de 
significado: cemitérios, atrás das casas ou em aldeias abandonadas. 
Entre os Xavante, o cemitério costuma ser próximo à aldeia.  

Os Krahô enterram seus mortos em covas retangulares, com a 
cabeça para o leste, cobertas com paus por todos os lados para evitar 
que o cadáver seja devorado pelo tatupeba. Os Xavante sepultam 
seus mortos em uma cova perpendicular, em posição semi ereta e, 
depois que a terra é reposta sobre o corpo, são acondicionados os 
gravetos e galhos que também evitam a aproximação de animais 
necrófagos (que se alimentam de cadáveres).

Os Xavante não praticam o enterro secundário. Os Krahô 
o praticavam até antes do contato mais contínuo com os não-
indígenas, mas ele era direcionado aos homens iniciados ou às 
mulheres associadas aos ritos de iniciação: depois de um tempo 
os ossos eram limpos, lavados, pintados com urucum e novamente 
enterrados. Outro povo do Tronco Macro-Jê que pratica o 
enterramento secundário, com um padrão bastante específico, são 
os Bororo: depois de um enterramento primário na aldeia, em 
que o morto é envolto em esteira, utiliza-se a água para acelerar 
a decomposição. Posteriormente, os restos mortais são exumados, 
lavados, decorados e acondicionados em cestos que serão enterrados 
fora da aldeia, quando ocorrem cantos, danças e a destruição dos 
bens do morto.

O período de luto pode ter uma duração variável: entre os 
Xavante, por exemplo, os parentes raspam a cabeça ou então passam 
dois dias reclusos chorando a morte do ente querido sem comer, 
banhar-se ou beber. Para os Krahô, durante o período de luto, a 
castidade é uma característica do cônjuge do falecido, e os parentes 
não devem se pintar nem cortar o cabelo.

Por outro lado, a forma com que os Wari’ lidam com seus 
mortos é diametralmente oposta aos Jê aqui descritos, uma vez que 
eles praticavam o canibalismo funerário. Aliás, os Wari’ consumiam 
tanto os inimigos como os seus próprios mortos até o final da 
década de 1960, um tipo diferente daquela antropofagia ritual 
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bastante presente nos livros didáticos a partir do clássico relato de 
Hans Staden. 

Na iminência da morte de um parente próximo, os Wari’ se 
reuniam ao redor do moribundo para começar a chorar e cantar 
– características de todo o rito funerário e do período de luto. O 
morto, porém, não poderia ser chorado em sua casa, mas sim na 
de um parente mais próximo, como um irmão ou pai. Nela era 
montado o moquém funerário para assar o corpo, sendo também o 
local em que os parentes mais afastados o consumiriam. Havia uma 
clara divisão de tarefas: os parentes mais próximos cuidavam apenas 
do ritual, enquanto os mais distantes, dos preparativos, manipulando 
o cadáver ainda cru e consumindo-o após assado.

Logo após o falecimento, dois jovens mensageiros – parentes 
distantes –, a pedido geralmente do irmão do morto, iam avisar 
os parentes próximos em outras aldeias Wari’ sobre o ocorrido. O 
cadáver não poderia ser cortado e assado antes da chegada deles, 
pois poderiam ficar magoados. Durante o caminho, os parentes 
entoavam uma melodia fúnebre, intensificada após a chegada na 
aldeia do morto. Quando todos os parentes mais próximos estavam 
presentes, geralmente após dois ou três dias, eram iniciados os 
procedimentos para assar o corpo.

Feito o moquém e reunida a lenha necessária, os parentes 
distantes responsáveis pelo trabalho, comunicavam o parente que 
organizava o funeral que, chorando sozinho, pedia a um parente 
distante que cortasse o cadáver que estava sobre uma esteira em 
pedaços e com grande rapidez, utilizando para essa função uma 
lâmina afiada de bambu. Os órgãos internos eram retirados do corpo, 
sendo o coração e o fígado colocados em recipientes construídos 
com folhas costuradas, o mesmo utilizado para o cozimento das 
pamonhas. Tanto essas vísceras, quanto o corpo cortado, eram 
assados no moquém – o que geralmente demorava um dia inteiro.

O Wari’ que havia cortado o corpo era também o responsável 
por assá-lo até o ponto ideal de consumo, quando, então, um 
parente próximo, frequentemente o organizador do funeral, passava 
a manipular a carne, que era desfiada em pedaços muito pequenos 
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e postos em uma esteira no chão. Essa carne era consumida 
acompanhada da pamonha assada preparada pelas mulheres da 
parentela distante. Utilizavam para isso pequenos pedaços de 
madeira, semelhantes a palitos. Somente os parentes distantes 
comiam o morto – os mais próximos eram proibidos de comer. A 
carne não necessitava ser totalmente consumida e o que sobrava 
era destinado ao fogo. Os ossos do morto poderiam ser enterrados 
ou calcinados e sorvidos com mel, conforme o desejo dos parentes 
próximos. Prática semelhante a essa é feita pelos Yanomami que, no 
lugar do mel, sorvem os ossos com um purê de banana.  

O luto entre os Wari’ se estendia por alguns meses, quando 
os parentes próximos comiam pouco, falavam baixo e choravam 
diariamente o morto. Ele era findado com uma caçada abundante 
em que os parentes próximos ficavam na aldeia enquanto os mais 
distantes iam para a mata em busca das presas. O retorno dos 
caçadores para a aldeia deveria coincidir com o horário aproximado 
do falecimento do morto, quando eles e suas esposas pintavam o 
corpo com jenipapo e urucum e cantavam uma melodia fúnebre. 
Posteriormente, os cestos com a carne da caçada eram depositados 
no chão. Os indígenas agachavam-se ao redor da caça, à semelhança 
do que fizeram durante o funeral, chorando o falecido mais uma vez 
e contando seus feitos particulares. Depois, a carne era moqueada e 
consumida, havendo nesse momento cantos e danças. Era também 
nesse dia que os parentes próximos cortavam e queimavam os seus 
cabelos.  

Para os Wari’ o canibalismo funerário era essencial para que o 
espírito do morto completasse o seu destino, o que só seria possível 
se o seu corpo desaparecesse mediante a assadura e o consumo. 
Assim como aconteceu com os Krahô, o contato com os não-
indígenas acarretou mudanças no ritual Wari’: eles abandonaram o 
canibalismo funerário e, atualmente, os mortos são chorados dois 
ou três dias e depois enterrados.

(Robert Mori)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Jogo de Aprendizagem em História sobre o Morrer Indígena

Objetivo: 

- Obter maior quantidade de pontos ao fim da partida.

Material: 

- Dado; 

- Quadro e giz para anotar a pontuação dos grupos.

Como jogar:

 - Em primeiro lugar, é necessário que o professor(a) formule 

questões (que serão lidas para os alunos) a partir do conteúdo 

do verbete ou de outros materiais utilizados em sala de aula 

sobre a temática. Exemplos: O que marca a morte para um 

Xavante? Existe um local de morte para os Krahô? Por que o 

canibalismo funerário era essencial para os Wari’ (Pakaa Nova)? 

- O ideal é que seja feito um número de perguntas que permita 

a todos os alunos participarem pelo menos uma vez do jogo 

proposto.

- Separar a turma em dois grupos (se possível com a mesma 

quantidade de alunos). 

- Sortear com o dado qual grupo começará a responder.

- Os grupos terão direito a uma resposta e, se possível, a cada 

rodada, um aluno diferente deverá responder. Caso acerte 

a questão proposta a equipe ganhará um ponto. Se errar, o 
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ponto será concedido ao outro grupo.

- Ganhará aquele grupo que obtiver o maior número de pontos 

ao final da partida.

- Em caso de empate, haverá a “morte súbita”: uma rodada de 

perguntas para os dois grupos, cujo vencedor sairá da seguinte 

combinação: acerto da questão perguntada e erro do grupo 

adversário. Dessa maneira, poderá ocorrer mais de uma rodada 

da “morte súbita” até que a combinação proposta aconteça. 

Afinal, apenas um sairá vencedor!

- Essa proposta apresentada é o básico de um jogo de 

perguntas e respostas (o qual poderá ser adaptado à realidade 

encontrada em sala de aula, por exemplo, aumentando ou 

diminuindo o número de perguntas). Ainda, incluindo a 

possibilidade de repassar a resposta: uma pergunta feita ao 

grupo 1 (que não sabe respondê-la) é repassada ao grupo dois. 

Caso o grupo dois também não saiba a resposta, ele volta a 

questão ao grupo 1, que poderá tentar responder, ou então, 

“pagar”, fazendo alguma atividade breve sobre a temática (um 

desenho que deverá ser elucidado pelo grupo, soletração etc.) 

em determinado período de tempo para conseguir o ponto. 
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MORRER ISLÂMICO

O Islã é uma religião abraâmica, como o judaísmo e o 
cristianismo, que surgiu na península Arábica no século 
VII e rapidamente dispersou-se pelo mundo. Ele organiza-

se em torno do Alcorão: livro sagrado que teria sido recitado pelo 
anjo Gabriel a Mohammed, ou Maomé em português. O livro 
traz a história comum às religiões que o antecederam e acrescenta 
Mohammed como último profeta enviado por Deus. Atualmente, 
há cerca de 1,8 bilhões de muçulmanos espalhados pelos 05 
continentes, 24% da população mundial, compondo a segunda 
maior religião do mundo, superada apenas pelo cristianismo. E 
mais: os muçulmanos são o grupo religioso com crescimento mais 
acelerado. Conforme as tendências demográficas, o Islã superará 
o cristianismo até o final deste século. Se o nascimento, ao lado 
das conversões, é determinante no aumento dos muçulmanos, a 
morte tem papel de destaque na organização da vida religiosa e das 
identidades de diversas comunidades islâmicas ao redor do globo.

Enquanto religião global, o Islã é professado de formas 
diferentes mundo afora. Os elementos doutrinários comuns são a 
crença na unidade divina e no caráter profético de Mohammed e o 
exercício ritual dos Cinco Pilares: a profissão de fé (que reconhece 
a unidade de Deus e o papel de Mohammed através da recitação da 
fórmula “só há um Deus e Mohammed é seu profeta”); as orações, 
geralmente cinco vezes por dia, com o corpo voltado para a direção 
de Meca; a concessão de esmolas; o jejum no mês do Ramadã e 
a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, obrigatória 
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a todos que tiverem condições físicas e financeiras de fazê-la. Já 
as práticas culturais e rituais que compõem o cotidiano religioso 
dos muçulmanos, onde quer que estejam, são profundamente 
influenciadas pela interação entre as narrativas centrais da religião 
e as interpretações locais destes elementos. 

As narrativas centrais são o Alcorão e a Suna, ou Caminho 
seguido por Mohammed, composta por hadiths: comportamento, 
falas e orientações dadas pelo profeta à comunidade que o seguia. 
O entendimento produzido a partir destas narrativas é diverso ao 
longo da umma ou mundo islâmico, sendo marcado pela história e 
cultura de cada sociedade que se entrelaça com o eixo central da 
religião, produzindo experiências religiosas ao mesmo tempo locais 
e globais. Diversas expressões étnicas vivenciam o Islã segundo estes 
parâmetros: em países árabes como Egito, Arábia Saudita, Iêmen e 
Líbia, a cultura árabe que é anterior à religião lhe dá forma. Do 
mesmo modo, valores locais e trocas culturais com muçulmanos 
de outras regiões influenciam nas vivências islâmicas na Argentina, 
no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Indonésia, em 
Moçambique, no Paquistão, no Senegal, dentre outros.

No quadro dessa diversidade de experiências, os rituais 
referentes à morte podem variar bastante entre uma região e 
outra, uma cultura e outra dentro do mundo islâmico. Em geral, a 
comunidade muçulmana segue orientações sobre procedimentos 
funerários presentes na xaria, a lei islâmica. Essa, por sua vez, possui 
diversas fontes de orientação, hierarquizadas da seguinte forma: 1) 
o Alcorão, 2) os hadiths, 3) a analogia entre os textos sagrados e a 
situação presente, 4) o consenso da tradição jurídica muçulmana, 5) 
a interpretação do jurista que analisa o caso e 6) os costumes locais. 
Sobre os costumes funerários, a prescrição da xaria encontra-se 
majoritariamente nos hadiths. Sua aplicação, no entanto, é marcada 
por contextos locais, reinterpretados a partir da orientação religiosa.

Nas diferentes tradições islâmicas, a morte é compreendida 
como rito de passagem através do qual os muçulmanos entram 
num estágio de espera pelo dia do Juízo Final. A vida terrena é vista 
como um processo transitório de preparação para a vida eterna 
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no paraíso ou no inferno após a morte. O acesso ao paraíso, com 
seus jardins, água fresca e árvores frutíferas, ou ao inferno, com 
seu fogo inacabável e água fervente, será decidido no dia do Juízo 
Final, tendo como parâmetro a vida do fiel a partir das prescrições 
religiosas. Essas prescrições, contudo, variam de acordo com as 
interpretações do Alcorão e da Suna produzidas pelas diferentes 
sociedades muçulmanas, ainda que amparadas em elementos 
comuns. As diferentes interpretações são causas de tensões na 
comunidade muçulmana global, uma vez que as práticas religiosas 
e os valores professados numa dada cultura podem destoar de outra. 

As descrições do inferno e do paraíso no Alcorão são marcadas 
por um discurso que remete a emoções e sensações, revelando 
o papel importante do corpo físico na vida eterna, no deleite ou 
na dor. O corpo utilizado para atravessar essa vida será o corpo 
da eternidade e não pertence à pessoa, pertence a Deus, que lhe 
concede o uso e permitirá que a ele se retorne, após o fim dos 
tempos. Disso deriva que a cremação do corpo é entendida como 
prática proibida aos muçulmanos. O corpo deve ser enterrado, 
preferencialmente sem o caixão, o que leva a conflitos com políticas 
sanitárias de países não islâmicos, onde os cemitérios costumam 
não estar estruturalmente preparados para essa prática. No caso 
de amputação de órgãos, há recomendações religiosas para que o 
membro extraído também seja enterrado. 

Já a doação de órgãos enceta debates profundos. Visto que 
não está prescrita no Alcorão ou nos hadiths, a prática é decidida 
através de consensos da comunidade jurídica. Em vários países 
árabes, é permitida. No sul da Ásia, há controvérsias. Em 1952, no 
Egito, a Escola Islâmica de Jurisprudência estabeleceu que se algo 
é reconhecido como bom para as pessoas, então a necessidade 
permite o que seria proibido religiosamente. O postulado sugere 
uma interpretação alternativa ao hadith no qual Mohammed teria 
dito que “quebrar um osso de uma pessoa morta é um pecado 
equivalente a quebrar um osso de uma pessoa viva”, usado para 
confrontar a legitimidade de procedimentos médicos deste tipo. 
Já em 1967, quando o diretor do Instituto Islâmico de Pesquisa 
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do Paquistão, Razur Rahman, sancionou transplantes oculares 
alegando que a necessidade dos vivos tem prioridade sobre a dos 
mortos, encontrou resistência de juristas muçulmanos, os ulamás, 
embora tivesse apoio popular.

Do ponto de vista ritual do funeral, pesquisas etnográficas 
recentes apontam a presença de elementos comuns ao longo da 
globalidade muçulmana, bem como de tradições locais. Em geral, 
os rituais islâmicos dedicados ao corpo do morto são realizados por 
e para muçulmanos, com procedimentos específicos a depender 
da causa da morte, e são praticados por lideranças religiosas que, 
não raro, realizam cursos de formação islâmica para instruírem-se 
quanto aos procedimentos. A preparação do corpo inicia-se com sua 
lavagem com água e sabão, feita por pessoa habilitada para isso, do 
mesmo sexo do morto. Exceções são feitas aos corpos das crianças, 
cuja definição varia entre culturas: há sociedades que determinam 
que, a partir dos 08 anos, a lavagem do corpo já deve ser feita por 
homens ou mulheres, em meninos ou meninas, respectivamente. 
Outras fixam a puberdade como transição: para meninas, o período 
da menarca, para meninos, o aparecimento de pelos pubianos. 

A lavagem deve ser iniciada imediatamente após a declaração da 
morte, começando pelo lado direito do corpo. Uma vez concluída, 
o corpo é perfumado, especialmente nas partes usadas para oração, 
como mãos, testa, joelhos e pés, e é envolvido em tecido branco, 
também perfumado. Geralmente, usam-se três peças de tecidos 
para homens e cinco para mulheres. Logo após, o corpo já pode 
ser colocado em um caixão, para que seja levado para sepultura. 
O enterramento costuma ser feito o mais rapidamente possível, 
para que se evite que o corpo inicie o processo de decomposição, 
tornando-se repulsivo e desagradável àqueles que amaram a pessoa. 
Além disso, a notícia da morte inicia a apresentação de solidariedade 
à família do morto. Portanto, o prolongamento do sepultamento 
produz mais estresse na família, que tem que lidar com a perda e 
com a presença de grande contingente de pessoas.

Se, em linhas gerais, esse procedimento é comum à maior 
parte da comunidade muçulmana, a operacionalização dos 
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procedimentos, ou o saber-fazer que produz o corpo do morto 
e os rituais de enterramento, podem sofrer variações e revelam 
momentos de tensão. Onde a comunidade muçulmana é formada 
por pessoas de diferentes origens, como é o caso de muitas regiões 
da Europa e das Américas, os conflitos entre práticas culturais que 
orientam a compreensão da religião geram desentendimentos. 
Muçulmanos procedentes da Guiné-Bissau em Portugal vivenciam 
tensões referentes a seus costumes étnicos com aqueles de 
muçulmanos do norte da África, Oriente Médio e sul da Ásia. No 
Brasil, costumes étnicos de muçulmanos emigrados da Síria, Líbano, 
ou seus descendentes chocam-se com costumes de brasileiros 
convertidos ao Islã sem terem origem étnica árabe e que, portanto, 
orientam sua interpretação das prescrições islâmicas a partir da 
cultura local. O túmulo islâmico sóbrio, representando a igualdade 
entre os mortos, confronta-se com a concepção da morte a partir 
da cultura funerária cristã, com coroas de flores e outros objetos, 
gerando críticas e frustrações.

Em muitas sociedades que professam a corrente mística 
do Islã, o sufismo, os jazigos de pessoas reconhecidas pela sua 
espiritualidade excepcional tornam-se lugares sagrados: túmulos de 
santos. Portadores de uma graça divina especial, chamada baraka, os 
santos podem oferecer proteção tanto quanto intercessão junto a 
Deus em favor daqueles que os cultuam. Por isso, o culto dos santos 
centrados em seus túmulos espalhou-se pelo mundo islâmico, 
especialmente a partir das confrarias religiosas sufis, tornando-
se lugares de peregrinação. Este processo levou as sepulturas dos 
santos muçulmanos a outro patamar, com formas arquitetônicas 
diversas ao longo da comunidade global muçulmana. Mais uma 
vez, este procedimento não passou sem conflito sobre diferentes 
interpretações acerca da morte e do papel das pessoas mortas na 
orientação dos vivos. 

O movimento salafista, que se fortaleceu no final do século 
XIX e chegou aos dias de hoje, prega uma interpretação literal 
e racionalizada do Alcorão, combatendo as experiências místicas 
sufis. Ao tomar forma política, grupos extremistas radicais como 
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o Estado Islâmico, entre o Iraque e a Síria, ou o Ansar Dine, na 
África Ocidental, levam destruição e caos a sociedades islâmicas, 
derrubando santuários religiosos muçulmanos e profanando túmulos 
de pessoas localmente reconhecidas por sua espiritualidade. Nessa 
ação, argumentam que se tratam de expressões religiosas incorretas, 
não-islâmicas ou pagãs, em desacordo com a interpretação canônica 
conforme a orientação exclusiva que pregam. Portanto, buscam 
legitimidade política na produção de um discurso religioso que, 
para manter-se, precisa submeter os vivos através da conquista, 
subjugação e extirpação de seus mortos. A morte é um campo de 
disputas.

O morrer islâmico, portanto, envolve significados religiosos 
compartilhados pela comunidade muçulmana e aspectos das 
culturas funerárias locais. Não há uma ortodoxia fixa e universal: 
antes, tradições ortodoxas são construídas e transformadas pelas 
sociedades islâmicas, mantendo relação direta com os sentidos e 
práticas dispensadas à gestão simbólica da morte e dos mortos. 
Num mundo marcado pela globalização, pelo acesso à informação 
via redes sociais e intensa mobilidade de pessoas, esse trânsito de 
sentidos tende a acelerar-se, sobretudo em comunidades diaspóricas 
e multiculturais, como no Brasil. O censo de 2010 indicou que 
havia cerca de 35 mil muçulmanos no país, 29% a mais que no 
censo de 2000. Assim, compreender demandas e contornos da 
morte no Islã é tema caro à agenda nacional.

(Thiago Henrique Mota)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

 Túmulos islâmicos em disputa 

 Objetivo: 

• Compreender a existência de diferentes interpretações 

sobre o Islã, suas práticas funerárias e expressões materiais 

e imateriais.

Materiais e métodos: 

• Notícia “Militantes islâmicos atacam mesquita centenária 

mais famosa do Mali”, publicada pela BBC News Brasil, em 

02 de julho de 2012, disponível neste link.

• Imagens de mesquitas e túmulos em Timbuctu, disponíveis 

nos links 1, 2, 3 e 4. Dica: caso as imagens não abram ao 

clicar no link, copie o link e cole em outro navegador.

Desenvolvimento e avaliação

A atividade compreende três aulas de 50 minutos. Na primeira, 

será realizada uma tempestade de ideias para acessar o 

conhecimento prévio dos alunos sobre o Islã. A partir daí, o 

professor selecionará algumas respostas para explicar que a 

religião é formada por culturas diversas, demonstrando que 

o Islã ao redor do mundo tem elementos comuns e outros 

singulares. A seguir, o verbete deve ser apresentado, destacando 

que a morte tem um sentido comum na religião, mas seus rituais 

diferem entre as culturas que aderiram ao Islã. Na segunda 

aula, será solicitado que os estudantes leiam previamente a 

notícia indicada. Em seguida, serão apresentadas as imagens 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/07/120702_mali_mesquita_ataque_fn
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/07/120702_mali_mesquita_ataque_fn
https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2012/07/120703_fotos_timbuktu_as
https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2012/07/120703_fotos_timbuktu_as
https://www.worldhistory.org/trans/pt/1-16434/timbuktu/
https://www.worldhistory.org/trans/pt/1-16434/timbuktu/
https://trippingunicorn.com/pt/blog/como-chegar-a-timbuktu
https://trippingunicorn.com/pt/blog/como-chegar-a-timbuktu
https://quatrocantosdomundo.wordpress.com/2015/06/21/grande-mesquita-de-djenne-mali-arquitetura-espetacular/
https://quatrocantosdomundo.wordpress.com/2015/06/21/grande-mesquita-de-djenne-mali-arquitetura-espetacular/
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das mesquitas e túmulos de Timbuctu e, após, será feita 

uma discussão: como grupos extremistas islâmicos impõem 

interpretações da lei islâmica a todos os muçulmanos? Por que 

os túmulos são alvos de destruição? O professor destacará que 

a imposição de uma interpretação da lei islâmica demanda 

destruir elementos que fazem referência a interpretações 

concorrentes. Bens reconhecidos como patrimônio islâmico 

são atacados porque justificam uma cultura religiosa distinta. 

Nesse sentido, os túmulos têm papel central, pois são lugares 

de reconhecimento da tradição religiosa local, seus líderes e 

pessoas reconhecidas pelo comportamento religioso exemplar. 

Os mortos dão sentido à vida dos vivos e, para mudar o rumo 

da vida, é preciso eliminar o reconhecimento aos mortos. Na 

terceira aula, será realizada a avaliação da aprendizagem. Será 

feita uma oficina de cartazes com desenhos de mesquitas e 

mausoléus islâmicos da cidade de Timbuctu acompanhadas 

por respostas às questões: 1. Por que a arquitetura tumular 

islâmica representa diferentes patrimônios culturais ao 

longo do mundo? 2. Por que os extremistas islâmicos atacam 

populações muçulmanas e destroem objetos que têm 

significados históricos, culturais e religiosos para elas, como os 

túmulos? Os cartazes devem ser expostos a toda a escola.
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MORRER JUDAICO

São muitas as formas de experienciar o judaísmo como religião, 
desde as mais assimiladas até as ultraortodoxas. Mas as práticas 
fúnebres aproximam as diversas correntes. 
Quando uma pessoa morre, a associação religiosa da cidade é 

convocada para realizar os rituais fúnebres. Essa associação é chamada 
de chevra kadisha. Os mortos são sepultados o mais rapidamente 
possível, mas os enterros não podem acontecer no Shabat, entre o 
pôr do sol de sextas-feiras e o pôr do sol dos sábados. O corpo é 
levado para o cemitério judaico onde passa pela Tahara,  rituais de 
lavagem por pessoas autorizadas. A pessoa é enterrada com uma 
roupa ritual. O caixão é de madeira sem ornamentos, e não são 
levadas flores. 

Uma condição para que seja feito o enterro é a presença de 
ao menos 10 homens, e a comunidade tem voluntários que fazem 
esse papel quando falta gente. Na cerimônia de sepultamento um 
rabino faz uma prédica baseada na trajetória da pessoa em vida, e 
um cantor, chamado de chazan, canta trechos do velho testamento 
em hebraico. A família é chamada a rezar o Kaddish, a reza dos 
mortos, e uma peça de roupa recebe um rasgo que simboliza a 
ruptura. 

O cemitério judaico é o lugar mais sagrado para a comunidade. 
Os corpos não são exumados e ficam sepultados de forma perene, e 
a religião não aceita as cremações. A crença judaica tradicional  é de 
que no momento certo virá um messias que salvará a humanidade 
e os corpos serão ressuscitados, por isso é importante que eles 

https://chevrakadisha.org.br/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaddish
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sejam íntegros.  Até mesmo fetos e partes amputadas do corpo são 
enterradas no cemitério. As exumações só são aceitas em caso de 
transferência de cemitérios não judaicos para cemitérios judaicos. 

Após o enterro, a família tem um processo de shiva, ou luto, 
por oito dias. Neste período a alma da pessoa morta está ainda entre 
nós, e precisa romper seus laços com o nosso mundo para subir ao 
céu. Nesse período os espelhos da casa são cobertos, os homens não 
fazem a barba, a família enlutada senta-se em bancos mais baixos do 
que as cadeiras normais, andam de meias quando em casa. São feitas 
rezas na casa da família duas vezes ao dia em horários marcados 
em que os amigos e familiares se reúnem, acompanhando a família 
no processo imediato de separação. Alternativamente, essas rezas 
acontecem nas sinagogas, os templos judaicos.

Do oitavo até o trigésimo dia, inicia-se uma nova etapa do 
luto. Os enlutados retornam a suas atividades cotidianas com 
algumas restrições: não podem cortar o cabelo, não atendem a 
eventos sociais ou religiosos. Ao fim desses trinta dias é feita uma 
nova cerimônia no cemitério, o chamado Shloshim, que marca o 
fim dessa etapa. 

Após o shloshim a vida dos enlutados se normaliza. A última 
cerimônia ocorre após um ano, quando inaugura-se a lápide no 
cemitério. Essa cerimônia é chamada de matzeiva, e marca o fim do 
luto. Nos últimos anos as cerimônias têm se simplificado, e shloshim 
e matzeiva podem ser reunidos em uma só cerimônia. 

Anualmente, no dia de aniversário da morte de uma pessoa 
no calendário judaico, os familiares acendem uma vela em sua 
homenagem. O calendário judaico é baseado em ciclos lunares e 
não possui correspondência direta com o calendário cristão. A vela 
de cera pode ser substituída por uma vela elétrica, em um sinal de 
que os rituais se atualizam e se apropriam das novas tecnologias. 
Um outro momento de lembrança dos mortos é o Izkhor ou reza 
dos mortos, celebrado em quatro datas no ano, a mais importante é 
a que se celebra no feriado de Yom Kippur ou dia do perdão, o dia 
mais sagrado para os judeus.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaddish
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yom_Kipur
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O cemitério judaico é um lugar muito importante do ponto 
de vista simbólico. No Brasil a maior comunidade judaica fica em 
São Paulo, e o maior cemitério é o do Butantã, inaugurado em 
1953. Ele sucedeu o cemitério de Vila Mariana, inaugurado em 
1919 e já com espaços esgotados. O cemitério mais novo é o do 
Embu, inaugurado em 2001. 

Atualmente, são ativos cemitérios judaicos nas maiores 
capitais do país: no Rio de Janeiro, o Cemitério Parque Israelita; 
em Paciência, a Vila Rosali, com uma parte nova e uma antiga; o 
Vilar dos Teles, em Belford Roxo. No Rio Grande do Sul existe 
o cemitério da Azenha; em Curitiba, o da Água Verde. Em Belo 
Horizonte, o do Jaraguá; em Salvador, do da Baixa de Quintas; em 
Recife, o do Barro; em Natal, uma parte do cemitério do Alecrim. 

Existem também cemitérios históricos em lugares onde 
já existiram comunidades judaicas. É o caso dos cemitérios nas 
colônias gaúchas de Philipson e Quatro Irmãos, e alguns cemitérios 
ou conjuntos de lápides na Amazônia. A geógrafa Tatiana Schor vem 
recuperando alguns desses cemitérios, como os de Tefé e Maués. 
Em Cubatão no estado de São Paulo há um cemitério histórico 
que foi gerido por uma sociedade judaica ligada à prostituição, que 
foi historicamente segregada dentro da comuidade judaica, mas 
que vem sendo zelado pela Chevra Kadisha, de São Paulo.  

Uma outra forma de a comunidade judaica se relacionar 
com seus mortos é a memorialização do shoah ou Holocausto, 
período trágico em que foram assassinados 6 milhões de judeus na 
Europa, entre 1933 e 1945. O episódio sem precedentes produziu 
um enorme esforço de memorialização, com a construção de 
memoriais em diversos lugares que tem a função de lembrança do 
que jamais deve ser esquecido, e também permite a substituição dos 
túmulos dos familiares mortos sem sepultura e sem deixar sinais. 

O memorial mais importante é o Yad Vashem em Jerusalém. 
Situa-se no Monte Herzl, espalhando-se por 18 hectares que contém 
espaços de lembrança, de exposição e difusão do conhecimento e 
de pesquisa científica sobre o Holocausto. Um dos espaços mais 
importantes é o chamado Jardim dos Justos Entre as Nações, que 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem
https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/righteous/milestone07.asp
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homenageia não judeus que salvaram vidas no período, mesmo 
correndo riscos imensos.  

No Brasil existem o Museu do Holocausto, em Curitiba, o 
Memorial do Holocausto, na antiga sinagoga Kehilat Israel em São 
Paulo e um monumento inaugurado em 2020, em Botafogo no 
Rio de Janeiro. Em São Paulo um memorial fúnebre foi construído 
no cemitério israelita do Butantã, consagrado com uma urna em 
que foram depositadas cinzas vindas do campo de extermínio de 
Majdanek, onde morreram milhares de judeus. Anualmente, os 
mortos no Shoah são celebrados em todo o mundo no dia Yom 
HaShoah, que no calendário judaico cai entre o início de abril e o 
início de maio. 

(Renato Cymbalista)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Conceituação: atualmente a comunidade judaica no Brasil é 

bastante concentrada em algumas capitais, e uma das razões 

disso é a necessidade de sepultamento dos judeus em solo 

sagrado, em cemitérios específicos. Mas a história da imigração 

judaica ao Brasil é bem diversificada. Muitos judeus viveram em 

cidades menores, onde fizeram suas vidas como comerciantes 

ou mascates. No sul do Brasil existiram as colônias judaicas 

de Philipson e Quatro Irmãos, onde os judeus tinham terras e 

exerciam atividades agrícolas. Por conta dessa história, existem 

túmulos e pequenos cemitérios judaicos em várias cidades. A 

proposta é pesquisar e descobrir esses lugares. 

1. O exercício é o de apresentar em sala de aula aspectos da 
imigração judaica ao Brasil com foco específico para cada região. 
A partir disso, os alunos buscam a história da comunidade 
judaica mais próxima. Conhecendo um pouco da história de 
vida dessa comunidade, o passo seguinte é entender como eles 
resolveram (ou seguem resolvendo) os desafios da sua morte. 
Em cidades grandes e capitais isso é fácil, mas em cidades 
menores e lugares onde não há uma comunidade judaica 
organizada isso é menos óbvio e pode iluminar os desafios de 
pertencer a uma minoria religiosa no Brasil. 

2. Você tem notícia de uma comunidade judaica na sua cidade 
ou no seu estado? Se sim, sabe onde foram sepultados os 
integrantes da comunidade? Como é o estado de conservação 
desses túmulos atualmente?
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MORRER NAS 
RELIGIÕES AFRO-

BRASILEIRAS

Entre os séculos XVI e XIX, estima-se que cerca de 4,8 
milhões de africanos e africanas foram transportados à força 
para o Brasil para serem escravizados, e outros 670 mil 

morreram no caminho. Essas pessoas pertenciam a mais de uma 
centena de povos diferentes, portanto, elas falavam línguas distintas 
e tinham hábitos e costumes dos mais variados, incluindo tudo 
aquilo que consideramos ser de caráter religioso.

Conforme sabemos, as culturas africanas têm influência 
notável e inestimável na construção na nação brasileira. Para isso 
acontecer, a herança cultural desses povos precisou buscar formas 
de resistir aos flagelos da escravidão, e uma das formas encontradas 
foi se readaptar e se reorganizar, muitas vezes combinando traços 
da sua cultura originária com a de outras culturas e povos do Brasil. 

No aspecto religioso, isso aconteceu especialmente junto ao 
catolicismo oriundo dos colonizadores, a espiritualidade indígena e, 
posteriormente, o espiritismo kardecista, dando origem a religiões 
inteiramente novas e nascidas em solo brasileiro.

As religiões Afro-brasileiras são o resultado de um longo 
processo histórico e social envolvendo a conservação e a 
transformação de múltiplas culturas africanas devido à relação entre 
elas e para com tantas outras culturas no Brasil. 
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Como exemplo de religiões Afro-brasileiras a partir de certos 
locais de origem, temos: o Candomblé da Bahia, o Xangô de Recife, 
o Babaçuê no Pará, o Batuque do Rio Grande do Sul, a Casa de 
mina do Maranhão, a Macumba, Quimbanda e a Umbanda do 
Rio Janeiro, além de muitas outras afrorreligiões que, assim como 
essas citadas, atualmente já se encontram por todo o país, já se 
transformaram e continuam se transformando enquanto você lê 
esse texto.

 Existem muitas religiões de matriz africana no Brasil e cada 
uma delas tem origens, crenças, costumes, rituais e cosmovisões 
bem específicos, possuindo importantes variações entre si devido 
às suas diferentes origens linguísticas e culturais e ao seu encontro, 
reformulação e reorganização promovidas em solo brasileiro.

Por isso, é impossível falar de um tema tão importante quanto 
o da morte sem levar em consideração toda a diversidade presente 
neste vastíssimo universo afrorreligioso. A rigor, não existe uma 
única forma de a morte ser pensada ou tratada por essas religiões. 

Da mesma maneira que acontece em todas as culturas, 
nas religiões Afro-brasileiras a morte é dotada de um profundo 
simbolismo. Então, o que faremos é partilhar alguns aspectos mais 
gerais sobre a questão, tendo por referência a cosmovisão da matriz 
iorubá, que fundamentou muitas das afrorreligiões brasileiras. 

Do ponto de vista mitológico, uma das versões existentes 
reporta que, quando o mundo foi criado, coube ao “Grande 
Orixá” Obatalá a criação da humanidade a fim de povoar a Terra. 
Com o passar do tempo e cansado dos desmandos e caprichos dos 
humanos, Obatalá decidiu que as pessoas deveriam morrer e então 
criou Ikú, a Morte, e a encarregou de fazer morrer toda a gente. 
Contudo, Obatalá impôs à Ikú uma importante condição: a de que 
apenas Olodumaré, o “Ser Supremo”, poderia decidir a hora de 
morrer de cada um. Assim surgiu o ciclo da vida física e espiritual 
que constitui grande parte das religiões Afro-brasileiras. 

A tradição iorubá acredita que a vida e a morte se alternam, 
formando um ciclo que se repete, como uma espécie de 
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“reencarnação”. Nessa cosmologia, existem dois mundos: Aiê, que 
é o físico (dos “vivos”), e Orum, que é o espiritual (dos “mortos”).

Assim, ao morrer e independente de suas ações em vida, a 
pessoa vai para Orum e por lá permanece por um tempo devido até 
renascer em Aiê no seio de sua própria família. Por isso, em termos 
afrorreligiosos, ao falarmos na morte, precisamos sempre pensar na 
vida, ou, no ciclo do renascimento.

Mas diferentemente de outras tradições, a pessoa afrorreligiosa 
não é dotada apenas de um corpo físico e de um espírito imaterial, 
mas, antes, de várias partes que têm destinos específicos por conta 
da morte. 

O corpo físico, sabemos, se decompõe. Já o emi, como sopro 
vital que é, abandona o corpo físico no momento da morte com 
destino ao desaparecimento no infinito, assim como o ori, que se 
trata da “cabeça”, ou seja, da personalidade individual de quem 
morreu.

O orixá pessoal, que constitui a identidade espiritual daquela 
pessoa, retorna ao orixá original, do qual é uma parcela. Finalmente, 
o espírito em si, chamado egum e que constitui a memória da pessoa 
nessa última passagem pelo Aiê, ruma em direção a Orum a fim de 
aguardar seu renascimento entre seus parentes.

Axexê é como costuma ser chamado o rito funerário presente 
em diversas religiões Afro-brasileiras, como algumas variações 
do Candomblé. Por certo, há outras tradições. Por exemplo, 
na cosmovisão bantu, temos o culto aos mortos ou culto aos 
antepassados (conhecidos como bakulu). 

Mas voltemos ao exemplo do axexê. Ele marca a separação entre 
o morto e os vivos, cortando seus laços com o Aiê e permitindo que 
seu egum siga o caminho para Orum. Esse ritual deve ser iniciado 
logo após a morte do corpo físico a ser preparado para o enterro (no 
geral, os afrorreligiosos não praticam a cremação). O axexê costuma 
ter uma estrutura comum mesmo entre as diferentes afrorreligiões 
que o praticam, como: a presença de cânticos e danças específicas, 
a presença de entidades e mesmo de orixás por meio do transe, 
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a destruição e despacho para fora do terreiro de alguns objetos 
rituais associados ao falecido, dentre outros aspectos.

Terminado o ritual do axexê, tanto os laços espirituais quanto 
os físicos foram desfeitos, de modo que o morto não faz mais parte 
daquele terreiro, portanto, não fazendo mais parte também do Aiê. 
Esse ritual pode ser compreendido como uma espécie de inversão 
à iniciação, lembrando que os afrorreligiosos são integrados à sua 
religião depois de passar por diferentes ritos de iniciação ao longo 
da vida. 

Então, se a iniciação religiosa assinala um novo nascimento, 
o axexê (morte ritual) fecha esse ciclo, completando a trajetória 
realizada no Aiê e preparando para a nova existência no Orum.

No fundamento religioso afro-brasileiro, o nascimento 
implica um desprendimento da “fonte geradora de tudo”, uma 
transferência e uma perda de energia (axé) por parte dessa fonte 
primordial. O axexê ritualiza a liberação e a restituição dessa fonte 
original, implicando a transformação propiciada pela morte. Aquilo 
que vem do mundo espiritual deve ser devolvido para se fechar o 
ciclo.

Então, para os afrorreligiosos a morte é apenas uma espécie 
de retorno, uma parte constitutiva da dinâmica de circulação de 
energia (axé) entre o Aiê e o Orum. Portanto, ela não significa 
caos ou destruição, mas, antes, a morte é uma condição essencial 
para a circulação da energia entre os mundos físico e espiritual. A 
transformação necessária para o equilíbrio do universo.

(Marcelo Tadvald)
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ATIVIDADE DIDÁTICA 

Roda de Conversa entre os Orixás

Registra-se em África cerca de 200 Orixás conhecidos. Alguns 

reportam que existem muito mais, milhares até. No Brasil, 

apenas uma fração dessas divindades é conhecida, pouco 

mais de uma dúzia.

Mesmo que muito aquém daquilo que podemos encontrar 

no continente africano, os Orixás cultuados em nosso país 

formam um rico panteão de divindades. Lembrando que 

nesse panteão estão incluídas divindades que não pertencem 

ou tiveram origem na matriz religiosa africana, mas em outras, 

como na indígena, por exemplo.

Dependendo do caso, uma afrorreligião pode cultuar e 

perceber de maneira particular cada Orixá, portanto, diferente 

de outras religiões, inclusive no nome que atribuem a cada 

divindade.

Deixando de lado os “seres supremos”, como Olodumarê, 

criador de tudo, inclusive dos Orixás, ou Obatalá, o primeiro 

deles e criador da humanidade (e também de Ikú, a morte), 

alguns dos Orixás mais conhecidos e cultuados no Brasil são: 

Oxalá/ Oxalufã, Oxum, Ogum, Xangô, Iemanjá, Iansã/ Oiá, 

Xapanã/ Obaluaiê/ Omulu/ Sapatá, Nanã, Oxossi, Exu, Ossain, 

Ewá, Logun-Edé e Obá. 

Assim, cada Orixá possui mitos, características, poderes, 

personalidades, símbolos, objetos, elementos, cores, músicas, 
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danças, datas, comidas, animais e ambientes específicos, além 

de santas e santos católicos a eles associados (sincretizados).

Conhecer mais sobre a história e as características de cada um 

desses deuses e deusas do panteão afrorreligioso brasileiro é 

algo superinteressante e sempre revelador, capaz de motivar 

diálogos e reflexões sobre os mais diferentes temas.

Nesse sentido, a atividade proposta consiste em cada pessoa 

escolher e pesquisar previamente sobre as características de 

um Orixá específico para depois participar de uma roda onde 

possa apresentar e partilhar suas descobertas junto ao grupo.

Cada participante teria seu axé da fala garantido, ou seja, 

seu espaço para falar, podendo, inclusive, representar o Orixá 

escolhido, ou seja, se apresentando como ele ou ela (quem 

sabe até se fantasiando como tal): “olá, eu sou Xangô, Deus 

do fogo e do trovão e vou contar a minha história...”, ao passo 

em que Iemanjá contaria a sua e assim por diante, a fim de 

motivar uma conversa entre todos e todas para se conhecerem 

melhor, estimulando o debate sobre temas interessantes e 

diversificados, como: mitologia, história, cultura, culinária, 

estética, linguagem, música, preconceito, intolerância dentre 

tantos mais. 
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MORRER PROTESTANTE 

A finitude do ser humano é um fato para o qual não há 
escapatória. Constantemente ouvimos provérbios ou 
ditados populares, a exemplo de “a única coisa certa da vida 

é que um dia vamos morrer”. Como todo ser vivo que nasce, cresce 
e morre, a inevitabilidade da morte é um elemento importante a 
ser considerado na trajetória da Humanidade. Ao longo da História 
observamos, que as diversas civilizações se preocuparam com a 
morte e o pós-morte. Neste verbete tratamos das concepções de 
morte entre os protestantes. 

No mundo antigo, os egípcios eram tão preocupados com seus 
mortos, que escreveram o Livro dos Mortos, com recomendações 
sobre as cerimônias fúnebres, o tratamento dispensado ao morto e 
como acreditavam numa vida após a morte física havia um conjunto 
de práticas, orações e preceitos éticos que deveriam ser seguidos 
em vida, para garantia de um bom julgamento final do falecido, 
na balança dos deuses. A ideia de um juízo final no Cristianismo, 
também tem suas origens na filosofia e na religião do Egito. 

O Cristianismo é uma religião secular que tem nas suas 
origens a pessoa de Jesus Cristo, o qual viveu no mundo judaico 
da Palestina, no século I, em meio à civilização greco-romana. 
Constituiu-se a partir de uma pluralidade de elementos filosóficos 
do mundo oriental, que se amalgamaram, posteriormente, em 
doutrinas e rituais. O Cristianismo subdivide-se em Igreja 
Católica, hegemônica durante a Idade Média, Igreja Ortodoxa, 
originária do Cisma do Oriente no século XI, que não aceita as 
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imagens de santos e a autoridade papal. No início do século XVI, 
um movimento de contestação deu origem ao Protestantismo, 
que por sua vez é formado por diversos grupos, como Luteranos, 
Anglicanos, Calvinistas, Batistas e Pentecostais, mais recentemente.

O Protestantismo segue a Bíblia como livro sagrado, fonte 
de todas as doutrinas e práticas. Não há uma autoridade religiosa 
central e cada grupo se organiza de forma autônoma, pois os 
protestantes acreditam no sacerdócio universal dos cristãos e na 
liberdade da interpretação do texto bíblico, sem a intermediação 
de um sacerdote. O fiel se comunica diretamente com Deus, sem 
mediadores. Martinho Lutero e João Calvino são considerados dois 
grandes líderes da Reforma Protestante.

No geral, os protestantes não têm uma visão macabra da morte, 
pelo fato de acreditarem que a morte não é o fim, que há uma vida 
após a morte. Aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo serão 
ressuscitados após o juízo final e reinarão com Cristo por toda a 
eternidade, em outra dimensão espiritual. A visão que tinham da 
morte não terminava no silêncio dos túmulos, mas seguiam uma 
religiosidade que era capaz de transformar pela fé, a morte em 
ressurreição, em vida eterna, em futuro glorioso para aqueles que 
abraçassem o Evangelho . 

Em suas 95 teses para reformar a Igreja Católica, Martinho 
Lutero referiu-se à morte e ao perdão dos pecados e de forma 
clara condenou a prática das indulgências e era, decididamente, 
contra a existência do Purgatório. Considerava que oss sacerdotes, 
que no caso de morte reservam penas canônicas para o Purgatório, 
agiam de forma ignorante e incorreta. Na concepção luterana, a 
mortalidade humana é decorrente do pecado, mas pela fé o homem 
é justificado e pela morte de Jesus Cristo, o ser humano restaura 
a relação com Deus. Na ótica luterana, só a fé em Cristo absolvia 
o homem, nenhuma obra ou ofertas religiosas poderia salvá-lo, 
o estágio do Purgatório era uma mentira, não tinha fundamento 
bíblico. 

Calvino manteve a doutrina cristã do pecado original. 
Na ótica calvinista, ao cair em pecado e se afastar de Deus, não 
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restou ao homem outra coisa a não ser a ignorância, a iniquidade, 
a morte, frutos do pecado. O Deus irado de Calvino precipitou 
toda a Humanidade para a maldição, juízo e morte. O homem 
jamais poderá salvar-se por suas próprias obras, o único caminho é 
a remissão dos pecados. O reformador francês condenava qualquer 
obra humana visando a salvação, só pelo amor divino manifestado 
na morte de Cristo o homem teria condições de remir-se da 
danação, da morte espiritual. Resgatada do pecado, a Humanidade 
estaria apta para a ressurreição, a vida eterna.  

A Igreja Anglicana, liderada por Henrique VIII, em 1549, 
promulgou o Ato de Uniformidade, que exigia do clero que usasse 
o Livro de Oração Comum, o qual havia sido compilado por uma 
comissão presidida pelo Arcebispo de Cantuária. Este Livro de 
Oração Comum combinou as várias formas de culto que existiam 
nos diversos ramos eclesiásticos. A Igreja da Inglaterra não aceitava 
o Purgatório e a morte física era sucedida com o julgamento final 
e os fiéis, considerados justos diante do trono divino, teriam a vida 
eterna. Seguiam a perspectiva corrente entre os protestantes sobre 
a morte, com algumas peculiaridades, como a visão do cemitério 
como um solo sagrado. 

Os Batistas, um grupo radical da Reforma Protestante, em 
termos de questões sociais, porém do ponto de vista da doutrina 
da morte e da vida eterna, seguiam as concepções dos grupos 
majoritários, com exceção da visão calvinista da predestinação. 
Acreditavam os Batistas que as pessoas escolhem de livre arbítrio 
seguir a Deus e aos preceitos bíblicos, não que Deus predestinava, 
após a morte física, alguns para a danação eterna e outros para a 
salvação no Reino de Deus, como pensava João Calvino.

A presença protestante no Brasil data do período colonial, 
porém com a expulsão dos huguenotes franceses no século 
XVI e os calvinistas holandeses no século XVII, os templos e as 
comunidades religiosas foram encerrados. Sistematicamente, os 
protestantes fundaram suas igrejas a partir do século XIX: Igreja 
Anglicana, Igreja Luterana, Igreja Metodista, Igreja Congregacional, 
Igreja Batista e Episcopal Anglicana. Seguiam as orientações 
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tradicionais sobre a morte, porém convivendo num contexto de 
maioria Católica e com uma presença forte de religiões de matrizes 
Africanas, algumas atitudes persistiram e outras práticas da cultura 
brasileira foram reelaborados, numa coexistência de antigas e novas 
concepções sobre a morte. 

A Igreja Anglicana foi a primeira a se organizar no Brasil, em 
1819, como os cemitérios eram administrados pelas irmandades 
católicas, os anglicanos tiveram que construir os Cemitérios 
Britânicos, pois as necrópoles estavam proibidas para não católicos. 
Onde havia colônias de britânicos, um privilégio concedido 
à Inglaterra, ergueram cemitérios, que se abriram para outros 
protestantes ou judeus. No Cemitério Britânico de Salvador, 
existiam três áreas: a dos ingleses anglicanos, a dos alemães luteranos 
e a dos judeus, em geral.

O discurso anglicano sobre a morte seguia as instruções 
do Livro de Oração Comum. Viam a morte sob três perspectivas: a 
primeira era a de que a morte do cristão era uma morte bem-
aventurada, pois que morriam no Senhor; a segunda é a que 
identificava a morte como um sono, um repouso dos fiéis no 
aguardo da ressurreição eterna; e a terceira concepção era a de 
que se constituía numa passagem, numa partida desta vida para a 
vida eterna. A morte abençoada, referia-se a pessoas que faleciam 
na velhice e que, após uma longa existência, morriam rodeadas 
de filhos e netos. Mesmo as mortes prematuras de crianças eram 
consideradas como a vontade de Deus. Os anglicanos realizavam 
o culto memorial, em homenagem aos que partiram para a outra 
vida.

 As concepções da morte entre os batistas seguiam as doutrinas 
bíblicas, como as demais tradições protestantes. Morrer tinha o 
mesmo sentido de repousar no Senhor, esperando a ressurreição 
eterna. A partida desta vida não era concebida como fato biológico 
apenas, mas como um chamamento divino. A denominação Batista 
não construiu um cemitério particular. Com a laicização dos 
cemitérios após a Proclamação da República, em 1889, avaliaram 
como desnecessário. Na Bahia, os missionários estadunidenses 
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sepultavam os familiares no Cemitério Britânico, a exemplo da 
Sra. Katharina Taylor, primeira esposa do pioneiro Zacharias Taylor. 
O Reverendo W. Chamberlain da Igreja Presbiteriana sepultado 
no Cemitério Britânico, bem como a esposa do Pastor Batista 
Salomão Ginsburg, a missionária Carrie B. Ginsburg.

Alguns batistas foram enterrados em locais separados nos 
cemitérios, conforme a legislação imperial. Com a liberdade 
religiosa, juridicamente os cemitérios tornaram-se laicos, porém 
em algumas localidades os constrangimentos persistiram, a exemplo 
de Feira de Santana, na Bahia, onde, no final da década de 1890, o 
missionário W. Chamberlain enterrou seus filhos, na periferia do 
Cemitério Piedade, administrado pela Santa Casa de Misericórdia, 
vinculada ao Catolicismo. Os batistas, como os demais protestantes, 
acreditavam na ressurreição dos mortos e na vida futura como 
um galardão de Deus. Concebiam a morte como uma passagem 
necessária para o crente adentrar a vida eterna e gozar o Reino de 
Deus. Não acreditavam em Purgatório, tampouco em orações para 
os mortos, os quais dormiam no Senhor aguardando o juízo final.

A morte, a ressurreição, o milênio de Cristo têm sido 
representações muito ricas no Protestantismo. A escatologia, ou 
a doutrina das últimas coisas, produziu uma oratória salvacionista 
dos fundamentalistas contemporâneos, em contraposição inspirou 
belas peças musicais como o Messias de Haendel ou as Cantatas 
de Bach. o compositor luterano dizia: estou pronto e disposto para 
receber das mãos de Jesus com ânsia e desejo meu legado de bem-
aventurança...Vem oh morte, irmã do sono. Vem e me leva embora.  
A vida eterna futura tem sido o mais recorrente tema da música 
protestante. 

(Elizete da Silva)



Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

265

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARIÈS, Philippe. História da Morte no Ocidente: Da Idade Média aos nossos 
dias. Rio de Janeiro: Francisco Alves Ed., 1977.

DAVID, Rosalie. Religião e Magia no Antigo Egito. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2011.

MORIN, Edgar. O Homem e a Morte. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1997.

SILVA, Elizete da. Cidadãos de Outra Pátria Anglicanos e Batistas na Bahia. 
Salvador: SAGGA Editora, 2017.

VOVELLE, M. Imagens e Imaginários na História: Fantasmas e certezas nas 
mentalidades desde a Idade Média até o século XX. São Paulo: Ática, 1997.



Mara Regina do Nascimento | Mauro Dillmann (Org.)

266

ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Após a leitura do texto, faça um quadro comparando os 

diferentes entendimentos da morte para os distintos 

protestantismos. 

2. Assistir ao filme “O Sétimo selo”, de 1956 (Direção de Ingmar 

Bergman), e apontar:

a) como o enredo lida com o medo da morte. 

b) quais foram as críticas durante a recepção do filme nos 

anos 1950 e 1960. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
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MORTALHA

Uma consulta aos dicionários convencionais informará que 
mortalha se refere ao tecido ou vestimenta com o qual 
um defunto é preparado para sua destinação final, seja ela, 

por exemplo, o enterro, a cremação ou mesmo a exposição pública 
permanente, que é o caso de algumas personalidades importantes, 
figuras religiosas ou líderes políticos, como os da antiga União 
Soviética. 

É possível falar, de modo geral, de dois tipos de mortalha. O 
primeiro tipo diz respeito aos objetos que, se não são especialmente 
produzidos para cumprir essa função, isto é, para cobrir o cadáver, 
são imediatamente associados a ela. Em outras palavras, quando 
falamos de “mortalha” é a eles que primeiramente nos referimos. 
Esse é o caso, por exemplo, de alguns tipos de tecidos, como as faixas 
com que se enrolavam as múmias das elites do Antigo Egito, ou os 
lençóis com que se envolviam os mortos, muito comuns desde o 
fim da antiguidade europeia e que foram muito populares deste 
lado do Atlântico também por muito tempo, especialmente por seu 
baixo custo. Curiosamente, o termo “mortalha” de tal modo ficou 
associado a esse tecido que o termo é também comumente utilizado 
para designar aquele papelote retangular com o qual são enrolados 
cigarros. Isso provavelmente se deve não só à semelhança formal 
entre os dois materiais, superfícies planas, retangulares e brancas 
(ainda que lençóis pretos e de outras cores fossem bastante comuns 
também), mas também à forma de utilizá-las e ao resultado final, 
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como nos mostram as representações de enterros que chegaram até 
nós, onde são vistos corpos completa e compactamente envolvidos.

Nesse primeiro tipo estão também as confecções mais 
elaboradas, também produzidas com o intuito de cobrirem cadáveres. 
Esse é o caso daquelas vestimentas que procuram imitar aquelas 
dos santos do catolicismo, feito com base em como estes eram 
tradicionalmente representados nas imagens religiosas. No caso do 
Rio de Janeiro dos oitocentos, sabemos da enorme popularidade 
que tiveram as vestes de Santo Antônio para os homens e Nossa 
Senhora do Conceição, entre as mulheres. Esse também é o caso 
dos hábitos das ordens monásticas católicas, com a de São Francisco 
de Assis que, como na cidade de Salvador também no século XIX, 
chegou a estar entre a escolha preferencial não só de sacerdotes, 
mas também de leigos, especialmente nativos brancos e africanos. A 
esse respeito, o léxico nos é útil mais uma vez: o termo “mortalha” 
é também utilizado para se referir às vestes dos monges. Se por 
um lado o nome simboliza o radical distanciamento da vida e 
dos valores mundanos (para os quais os monges estão “mortos”) 
implicado na escolha pela vida no monastério, por outro lado, é 
muito provável que a popularização do uso aqui descrito tenha 
favorecido o emprego dessa denominação.

Mas, como se sabe, hoje na maior parte dos casos, a derradeira 
roupa muitas vezes tem uma função original diferente desta ou 
apenas secundariamente está associada àquela de cobrir o cadáver. 
Este é o segundo tipo de mortalha a que nos referimos aqui e é 
o caso, por exemplo, de um paletó ou um uniforme militar, tão 
frequentemente utilizados hoje nos defuntos. Trata-se, portanto, 
de vestimentas que, ou foram utilizadas pelo morto ou por outras 
pessoas (pois não é incomum se “emprestarem” roupas na falta 
de uma entendida como adequada para a ocasião) quando eram 
vivos, ou foram produzidas para ser usadas por eles. Em todo caso, a 
escolha de determinada roupa como a última, no conjunto daquelas 
que foram (ou foram criadas para serem) utilizadas ao longo da 
vida não é mero acaso, muito pelo contrário, e tal como acontece 
com o primeiro tipo de mortalha, é possível encontrar as razões 
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e significados por detrás desse ato. Sendo assim, é indispensável 
também falar delas. 

E é justamente por causa dessa intencionalidade de atribuir 
especialmente a uma roupa a função cobrir o corpo que não 
podemos dizer que toda vestimenta que envolve um defunto se trata 
de uma mortalha. De fato, em relação a cadáveres que não foram 
ritualmente preparados, não podemos dizer que estão amortalhados, 
ainda que estejam vestidos. Esse é o caso, por exemplo, de corpos 
que encontramos em valas/cemitérios clandestinos, uma vez que 
o tratamento dado a eles se reduziu a uma única preocupação, a 
de ocultar sua morte. O fato de porventura estarem trajados ou 
cobertos é mero acaso e apenas reforça a constatação da ausência de 
cuidado ritual para com o corpo. Isso porque a função da mortalha 
é justamente atribuir e comunicar, por parte de quem é responsável 
pelo defunto, um significado particular sobre este e sua morte.

De fato, a forma com que o corpo morto é preparado para seu 
destino final, no que diz respeito ao que como ele será diretamente 
envolvido é absolutamente fundamental para compreender como 
diferentes sociedades entendem o indivíduo que morreu, sua nova 
condição, isto é, os novos significados que ele adquire enquanto 
morto e, por fim, sua morte. A respeito dela, em particular, é 
importante observar ainda que ela é significada tanto no que se 
refere à da perda do indivíduo em questão, como também enquanto 
destino que toca a todos. Essa relevância se torna evidente quando 
observamos que a mortalha é a primeira delimitação/proteção entre 
o corpo e o meio para o qual este está destinado, materialmente 
falando. Muitas vezes é a única delimitação de fato, como nos 
casos daqueles cadáveres que são depositados diretamente na terra 
(prática comum entre judeus e cristãos protestantes) ou dos que são 
cremados sem caixão, como acontece em muitas culturas/religiões. 

Mas, mais importante ainda, ela é o primeiro, e também 
em alguns casos o único, traço físico de uma morte humanizada. 
Em outras palavras, é através da roupa, juntamente, é importante 
lembrar, com o preparo do corpo (cuidados que vão da lavagem 
do mesmo ao embalsamamento e às intervenções estéticas), que 
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se manifesta primeiramente, em termos materiais, aquilo que 
podemos chamar de uma elaboração humanizada da morte. Pois 
o corpo, assim preparado e coberto, não é apenas mera matéria 
orgânica em desintegração, mas simboliza ao mesmo tempo a vida 
social que este, enquanto indivíduo vivo, foi portador, e as diferentes 
expectativas e rearranjos, também sociais, que a morte provoca. Em 
suma, é uma primeira manifestação material de que o homem se 
apropria e intervêm culturalmente no fato incontornável da morte 
biológica. 

Em outras palavras, a mortalha exerce uma série de funções 
sociais. Um conjunto dessas funções podemos identificar como 
aquelas que dizem respeito à relação do morto com o mundo dos 
vivos. É possível dizer que nesse âmbito são manipulados, pelos 
diferentes sujeitos envolvidos no ato de escolher a mortalha/
amortalhar, elementos intimamente relacionados, como memória, 
(auto)imagem e as associações a determinados grupos e valores. 
Sobre esse grupo de funções é importante observar também que 
estas estão presentes sempre que se amortalha um corpo. Tanto é 
assim que, na ausência de outras funções, são estas tão somente que 
permitem dar significado a esse ato, sobretudo em sociedades ou 
grupos para os quais a morte física é vista como destino definitivo 
do indivíduo ou para aqueles que possuem uma compreensão 
do além-túmulo como algo perfeitamente insondável e (ou) 
completamente fora de alcance de qualquer intervenção humana

Uma primeira situação a esse respeito se refere àquela em 
que o próprio defunto escolhe e informa sobre como quer estar 
vestido pela última vez. Isso foi mais comum no passado, quando 
isso era registrado em testamento. Nesse caso, podemos falar 
que aqui opera uma auto-representação do morto por meio da 
mortalha. Em outras palavras, aqui ela serve para reforçar uma 
determinada imagem/memória por morto por ele mesmo. Por 
exemplo, ao escolher ser enterrado com o uniforme do clube 
futebolístico para o qual se torce, ou com fardamento militar, esta 
pessoa escolhe privilegiar, como última imagem, determinada 
faceta que ela deseja que esteja relacionada à sua vida pregressa. 
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Quando se faz isso, ela está necessariamente se associando a um 
grupo escolhido (o time de futebol ou a instituição militar, para 
ficarmos nos exemplos dados) como também se está vinculando 
a certos tipos de valores (no caso, o amor pelo time ou aqueles 
variados valores vinculados à vida militar). A esse respeito, cabe 
lembrar que o uso de vestes relacionadas à vida religiosa também 
não foge das funções descritas até aqui, pois antes da função relativa 
ao sagrado (das quais se falará adiante), essas escolhas se prestam 
também à afirmação de determinada fé no geral ou devoção em 
particular como também ao reforço da associação com um grupo 
específico (à comunidade católica no geral ou à confraria religiosa, 
em particular, por exemplo).

O fato é que, no ato de amortalhar, outros tipos de agentes 
sempre estarão envolvidos, pois a realização disso sempre caberá 
a terceiros. A participação destes tanto será maior quanto menos 
o recém-falecido deixar de informar sobre o que deseja a esse 
respeito. O mais comum, especialmente hoje em na nossa sociedade, 
é que essa decisão fique a cargo das pessoas do círculo daquele a 
ser amortalhado, sejam estes familiares, amigos, colegas, irmãos de 
confissão, etc. Nesse caso, podemos dizer que a operação relativa à 
representação do morto por meio da mortalha envolve nesse caso 
duas dimensões distintas, ainda que associadas. Em primeiro lugar, 
amortalhar significa fixar uma determinada imagem do morto, por 
meio daquilo que o grupo entende como condizente como o que 
este teria desejado e (ou) como ele, grupo, julga adequado. Por 
exemplo, quando a família de determinado patriarca cuida para 
que sua importância social fique registrada numa vestimenta que 
ostente luxo e outros sinais de distinção. Como já é possível entrever 
nesse exemplo, aqui já podemos ver a segunda dimensão envolvida 
na participação de terceiros. Nos referimos à auto-representação 
do grupo através do morto, isto é, do modo como ele está vestido. 
Em outras palavras, há uma expectativa por parte dos envolvidos 
de que a roupa não fale apenas do morto, mas do seu entorno 
social, uma vez que a função dos ritos fúnebres é também servir de 
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rearranjo e restabelecimento do grupo cuja estabilidade é sempre 
ameaçada pela morte de um membro. 

Por fim, resta falar de um segundo tipo de função relativa à 
mortalha, que diz respeito à relação do morto com o além-morte. 
Nas sociedades/grupos em que se acredita na sua existência e na 
possibilidade de intervir sobre esse destino, a mortalha tem também 
um papel central, talvez o mais importante. Em suma, essa função 
faz parte de doutrinas no qual há o entendimento de que o destino 
do corpo de algum modo está associado ao da alma. Um exemplo 
disso, é o caso do Antigo Egito, em que a preservação do corpo, 
que se entendia garantida, entre outras coisas, pelas faixas com que 
era enrolado, era fundamental para assegurar boa forma na segunda 
vida. Esse é o caso também, da escolha de determinadas vestes 
de santos ou de ordens monásticas que, como vimos, era muito 
comum no Brasil. A razão que orientava a escolha se fundamentava 
na crença de que certos santos (por exemplo Nossa Senhora e 
São Francisco) eram interventores privilegiados junto a Deus e 
que, aos escolher uma mortalha a eles identificada, se obteria a 
atenção desses de modo a que atuassem em seu favor no momento 
de decidir sobre sua salvação ou danação infernal, ou ao menos a 
respeito tempo que seria necessário esperar no Purgatório. 

(Luiz Lima Vailati)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Peça para os alunos escreverem um pequeno texto sobre 

como eles vestiriam uma pessoa próxima recém-falecida, 

caso eles fossem responsáveis por isso e porquê.

2. Peça para que a turma, dividida em grupos, realize uma 

pesquisa sobre as imagens de rituais fúnebres, ao longo 

da história, onde aparecem as mortalhas. De posse 

dessas imagens, elaborar cartazes com legendas e notas 

explicativas sobre as mesmas.
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MORTE E CRENÇAS

Falecimento, óbito, perecimento, finamento, fenecimento, 
passamento, extinção, decesso, etapa, reencarnação, defunção, 
libitina, ortotanásia, trânsito, traspasse, traspassamento – termos 

sinônimos de morte que transmitem a diversidade de compreensões 
sobre este fenômeno-momento específico. Há múltiplos termos 
para indicar o óbito e existem igualmente variadas formas de lidar 
com o passamento em culturas, crenças e tempos diversos. Ao 
longo de milênios, variadas formas de interpretação da morte e do 
morto foram criadas e ainda hoje são referenciais, seja para lidar 
com finados que tiveram óbito natural, quanto para mortos em 
guerras, sacrifícios, martírios, acidentes, doenças ou mesmo para 
os que tentam programar seu perecimento. Desde o longínquo 
abandono dos corpos em perecimento pelos grupos humanos 
antigos, foi-se desenvolvendo e aprimorando a consciência do 
falecimento, que levou sociedades ao cuidado com o moribundo e, 
pós-morte, a práticas funerárias das mais simples às mais sofisticadas. 
Dos singelos túmulos rodeados de pedras, diferentes culturas foram 
diversificando sua atenção aos corpos inertes e conformando modos 
de lidar com mortos públicos (culto amplo, familiar e comunitário) 
e privados (culto familiar, íntimo) criando lugares de preparação do 
corpo (limpeza ritual, mumificação etc.), mas também espaços para 
sepultamento e cremação. São famosas as necrópoles egípcias que 
conjugam vários monumentos pela suntuosidade das pirâmides 
e outras edificações, mas também têm tido ampla visitação os 
cemitérios configurados nos últimos séculos que trazem produções 
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de cultura material instigantes para o turismo cultural, ricos em 
vestígios de época como lápides ou marcos de pedra, de ferro, 
jazigos singulares, estatuária, obras artísticas e arquitetônicas, jardins, 
bem como memoriais rememorativos individuais e coletivos. Em 
função do volume de finados – fruto do crescimento demográfico 
e da concentração urbana -, bem como da progressiva urbanização, 
a configuração de cemitérios vem se transformando rapidamente 
e, desde a segunda metade do século XX, tem se tornado marca de 
vários países a criação de necrópoles verticais, a transformação de 
túmulos em jazigos que comportam mais familiares, a cremação e 
a guarda das cinzas em edificações modernas com todo conforto 
e segurança disponíveis aos seus clientes, entre outras formas de 
comportar finados no menor espaço e com mais segurança sanitária. 
Um “mercado”, no sentido contemporâneo de setorização da 
economia, voltado ao cuidado dos mortos tem criado formas 
diferenciadas de lidar com os mortos, tratando-os como vetor de 
criação de produtos, tais como a criação de diamantes artificiais 
com as cinzas do ente falecido, a transformação dos restos cremados 
em adubo para sementes que são entregues aos familiares para 
plantarem em um lugar de seu interesse ou nos cemitérios jardim, o 
aluguel de barcos para que a família possa espargir as cinzas no mar 
ou lagos, a criação de santuários nas residências para alocar a urna 
funerária, além de empresas que oferecem opções de transformar as 
cinzas em lembranças. Este mercado vigoroso, que não deixa de se 
reinventar, oferta sempre mais produtos para que cada família tenha 
possibilidade de fazer o que considera mais adequado, desde que 
tenha condições financeiras para tal e que respeitem a legislação 
vigente. 

Além do afeto, da minoração da dor e do luto, da lembrança e 
vinculação ancestral, do cuidado, há culturas que ainda consideram 
o falecido como parte do cotidiano (mesmo que em datas 
específicas somente) – devendo e ele a nutrição (alimento, bebidas, 
devotamento etc.), socialização e compartilhamento, mantendo a 
memória e a vivência familiar ativa entre membros vivos e mortos. 
Há mortos velados com dor, mas há também mortos festejados em 
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momentos de sociabilidade familiar e fraternal que só reforçam 
que não é “natural” o procedimento do trato com o finado. As 
formas de lidar com a vida e a morte são derivações multisseculares 
de culturas dinâmicas que se moldaram por diversos e instigantes 
modos de crer e vivenciar o que podem considerar o fim, a 
passagem, a sublimação ou outra forma de lidar com o tema. 
Resta-nos compreender suas produções e respeitá-las, pois, como 
as nossas crenças sobre morte e morrer, são produtos culturais e 
sociais de seu tempo.

No Brasil, pela vinculação à cultura judaico-cristã que é parte 
de nossa herança lusa e católica, foi consolidada a celebração de 
um dia especial para os mortos, que deriva do calendário litúrgico 
que determinou 02 de novembro como dia de finados em 1311, 
oficializando uma prática muito mais antiga que mobilizava os fiéis 
a cultuarem sobretudo os mártires e familiares falecidos. No país, 
a manutenção de festas católicas/cristãs pelo calendário oficial, 
mesmo após a instauração da República em 1889, evidencia a força 
que essa matriz religiosa mantém junto à população e aos governos 
que mantiveram o dia 02 de novembro como feriado civil ainda em 
nossos dias (Lei No. 10.607, de 19 de dezembro de 2002). Embora 
seu caráter extrapole o catolicismo/cristianismo, pois se trata de 
um dia dedicado à memória dos mortos, em geral são os ritos dessa 
matriz de crenças que preponderam no feriado brasileiro.

Nas várias culturas religiosas a consideração da morte e 
do pós-morte são variadas e significativas em relação à própria 
concepção de vida que se têm. Crer na vida eterna, espiritual ou 
no fim absoluto incide em como encaramos o nosso cotidiano. As 
religiões e crenças, como discursos que nos inserem neste mundo 
e nos situam em relação a eles, dedicam-se a dar um sentido à 
vida e à morte. Se a morte é considerada um fim absoluto, o valor 
dado à vida ganha destaque e mesmo um sentido de urgência 
pela felicidade, pela experimentação, pela realização. Se for 
considerada uma passagem, a vida é articulada a um estado, espaço, 
dimensão etc., exterior e vinculada à uma realização moral e ética 
pela elevação espiritual. Embora devamos considerar que haja 
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expressivas variações de como os ritos fúnebres ocorrem, em geral 
eles seguem algumas diretrizes tidas como eficazes e necessárias em 
cada tradição religiosa. 

Para os católicos, a morte é considerada uma passagem, um 
caminho para a vida eterna na salvação ou danação eterna. O 
falecimento é um momento de dor pela perda, todavia também 
de esperança na salvação eterna. O falecido é limpo, vestido 
com trajes sóbrios, velado por familiares e amigos. Uma missa de 
encomendação da alma é realizada e então o corpo transladado para 
o sepultamento (em cortejo, muitas vezes). No local do enterro 
realizam-se as despedidas. Muitos católicos realizam a missa de 7º. 
dia de falecimento, guardam um período de luto pelo ente querido 
e dedicam-se a rememorações anuais, em especial no dia de finados.

Já o judaísmo tem no velório um momento de exaltação das 
qualidades do falecido e de orar. Amigos e familiares rememoram 
as bondades realizadas em vida. O oferecimento de donativos a 
entidades é considerado uma importante homenagem ao falecido. 
Um diferencial desta religião é a realização do ritual cerimonial 
de forma respeitosa e guardar o silêncio, pois se crê que não há 
palavras que deem conta da dor dessa perda. O importante é 
lembrar do falecido em vida, por isso os judeus não celebram o 
dia de finados. Em geral visitam o cemitério próximo ao ano novo 
judaico (setembro) e deixam pedras sobre o túmulo, evidenciando 
a frequência da presença dos familiares ao local.

Os adeptos do islamismo consideram o velório como um 
ritual de despedida de seus mortos, em preparação para a outra vida 
que iniciará pós-Juízo. Sobriamente trajados, rezam próximos ao 
falecido para que a alma siga seu caminho. O falecido é perfumado, 
enrolado em um pano branco e sepultado com o rosto virado em 
direção à cidade de Meca, onde nasceu o profeta Maomé e onde 
se situa o santuário da Caaba, destituído de outros cultos em prol 
da veneração ao Deus único e tido como o local mais sagrado 
do mundo pelos fiéis. Os islâmicos não têm uma data específica 
dedicada ao culto dos mortos, embora sejam rememorados ao fim 
do Ramadã (mês sagrado) e no Dia do Sacrifício.
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Já os espíritas, defensores da eternidade e evolução do espírito, 
não têm por tradição o culto aos mortos, pois sua vida espiritual 
permanece. Os rituais fúnebres envolvem velório e preces. O 
corpo deve ser sepultado ou cremado e não há luto posterior ao 
passamento. O diferencial é que para a cremação há que se esperar 
72 horas para que o espírito possa desencarnar.

Muitas das religiões tradicionais africanas subsaarianas 
entendem que vivos e mortos integram a mesma comunidade. 
Os mortos passaram a invisibilidade, mas seguem presentes, 
especialmente se considerados como ancestrais, ou seja, antepassados 
que auxiliam na moralidade, na recompensa e punição por atos 
morais ou amorais, guardiões e auxiliares na fecundidade familiar 
para manter a linhagem e a memória de si. Para candomblecistas 
a morte é momento de transformação, o corpo se reintegra ao 
universo e o espírito segue revigorando o grupo do qual é parte. Já 
os umbandistas consideram a morte como uma passagem e cultuam 
seus mortos, muito em função de sua tradição de incorporar e 
sintetizar matrizes cristãs, indígenas, espíritas e orientais. Há 
variações nas formas de executar os rituais fúnebres em razão da 
sua organização menos dogmática do que de outras religiões. Para 
alguns, a crença no céu e inferno cristãos é aceita e para outros a 
reencarnação e o carma são tidos como essenciais. A morte é uma 
etapa de uma vida que não finda, o espírito vive, evolui. Após a 
comunicação da morte, o corpo do falecido é preparado para os 
rituais de despedida. Há uma rememoração anual em homenagem 
aos mortos e a visita aos cemitérios por familiares e amigos, mas a 
data não é fixa.

Em todas as religiões e crenças há variações nas formas de 
realizar os rituais fúnebres em função de incorporação e/ou 
eliminação de práticas em cada grupo sociocultural específico, 
como já mencionamos. Também a modernidade e as exigências 
da vida cotidiana têm afetado as práticas rituais que realizamos 
em nosso cotidiano. Embora as práticas fúnebres tenham mantido 
alguma estabilidade quanto aos seus procedimentos, observamos 
importantes alterações nas últimas décadas. Exemplos são a 
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“aceleração” dos ritos fúnebres, a demonstração cada vez mais sóbria 
dos sentimentos de perda e dor, a adoção de medidas diferenciadas 
– sobretudo acompanhamento online - de presenciar os velórios e a 
profissionalização cada vez mais específica dos serviços funerários. 
Facilidades da vida moderna auxiliam e modificam as formas de 
lidar com a morte, os trâmites burocráticos ligados ao falecimento 
e as etapas de velamento e sepultamento/cremação. O afastamento 
da família, amigos e grupo social na realização dos rituais indicam 
que novas formas de lidar com o morto e com a morte estão se 
forjando e afetando as diferentes matrizes religiosas. 

(Gizele Zanotto)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Uma forma de entender a diferença entre culturas é o estudo 

de suas compreensões de vida e de morte. Nesta atividade 

a proposta é que você realize um mapeamento das culturas 

religiosas mais comuns em seu bairro, município ou estado 

e pesquise dados sobre cada uma delas visando aprofundar 

seu conhecimento e reconhecimento da diversidade cultural. 

A atividade requer estágios de aprofundamento, quais sejam:

1. Procure informações sobre o Censo Estatístico recente que 

trate de seu bairro, município ou estado visando identificar 

quais as identidades religiosas preponderantes, com mais 

respondentes autodeclarados membros. Sugerimos que a 

busca seja feita no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), mas também é possível fazer uma busca 

ampliada pelos buscadores da internet (Google, Baidu, 

Bing, Yahoo etc.).

2. Identificadas as principais identidades religiosas, é hora 

de realizar pesquisas em livros, sites ou mesmo entrevistas 

com membros das religiões selecionadas, visando coletar 

dados sobre a interpretação que cada uma delas dá para a 

vida e a morte, bem como quais as suas práticas fúnebres e 

de culto aos mortos (se há). 

Com esses dados é possível evidenciar que há singularidades, 

mas também pontos comuns entre culturas religiosas e que 

cada uma delas têm seu sentido e significação especiais aos 

fiéis. Não se trata de hierarquizar as crenças, ponderando 
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algumas como melhores que outras, mas entender que culturas 

diversas são resultado de relações humanas diferenciadas 

que levaram a formas múltiplas de viver, cada uma com sua 

“verdade” e legitimidade.

Caso queira aprofundar o mapeamento, sugerimos uma visita 

ao cemitério mais próximo para buscar elementos das religiões 

em túmulos e jazigos, refletindo sobre as características da 

cultura material como expressão de crer e da identidade 

religiosa. Nesta visita, são possíveis de serem localizadas 

cruzes (com ou sem Jesus Cristo, indicando cristãos – católicos 

ou protestantes), imagens de santos, títulos ou referências 

religiosas (Padre, Irmão, Freira, Babalorixá, Pastor etc.), epitáfios 

com inspiração em livros sagrados e outros elementos.
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MORTE INFANTIL

O que é “morte infantil”? Antes de mais nada, é fundamental 
lembrar que esse termo não se refere simplesmente à 
morte de uma criança, mas, mais precisamente, à forma 

diferenciada com que algumas sociedades e culturas sentem, reagem 
e pensam a respeito desse fato, em comparação a como é vivenciada 
a morte de adultos. Esses comportamentos são muitíssimos variados 
e, portanto, é muito difícil, num simples verbete, traçar um quadro 
geral que contemple toda essa diversidade. Em razão disso e para 
que seja minimamente compreendida a razão pela qual em algumas 
sociedades a morte de crianças desencadeia atitudes diferentes 
da morte de adultos e também demonstrar como estas atitudes 
também variam no tempo e no espaço, escolheu-se examinar aqui 
duas sociedades diferentes: o Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo) e 
a Inglaterra, ambas em meados do século XIX, uma vez também 
que já existe bastante pesquisa a respeito delas. Em outras palavras, 
com esses exemplos é possível aprender como, ao longo de uma 
mesma época, existiam comportamentos bem diferentes (apesar de 
algumas semelhanças importantes que serão mostradas também) 
quando se morria uma criança e ficará também bastante claro para 
o leitor como se está hoje bastante distante dessas atitudes.

Vamos lá, então. Um primeiro ponto a respeito do qual 
podemos falar de um comportamento diferenciado em relação à 
morte de adultos e crianças para a sociedades em questão se refere 
aos cuidados espirituais dispensados à criança que acaba de morrer. 
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No caso do Brasil, a primeira coisa a se observar é que 
diferente dos adultos, cujos cuidados começam antes da morte, com 
a feitura do testamento (e com ele, o planejamento das exéquias, 
enterro e missas póstumas) e com a administração dos sacramentos 
finais, no caso da criança, o ritual só acontecia após a morte e 
dizia respeito basicamente ao cortejo funerário, caracterizado este 
pela grande participação social e pelo considerável gasto material, 
ambos traços generalizados em diversas classes sociais. Outro traço 
marcante nele e que o distinguia dos rituais de morte adulta era 
ausência de luto, manifestação pública de pesar e a presença, nesta 
procissão, de elementos festivos: cores vibrantes e músicas profanas 
(algumas jocosas e de conotação sexual, inclusive). Em resumo, 
elementos que, já de algum modo, revelavam uma reação positiva a 
uma ocorrência vista como bem-vinda. Outra presença recorrente 
nesses cerimoniais diz respeito a cores, adereços e mortalhas que, 
por um lado, associavam o pequeno defunto aos anjos, aos mártires 
da Igreja e ao menino Jesus, sugerindo um entendimento de que a 
criança morta participava de uma condição espiritual privilegiada. 
Por outro lado, era notável a tendência que a população tinha 
de usar os mesmos sinais (cor e adereços) para crianças, moças 
virgens e rapazes solteiros, sugerindo entre a população uma forte 
identificação entre infância e ausência de prática sexual. Outro 
traço marcante era a ampla exposição do cadáver nessas procissões 
que passavam por toda a cidade de dia, o que levou o historiador 
João J. Reis a observar que as crianças mortas, diferentemente 
dos defuntos adultos, “não eram visitadas, mas visitavam”. Sobre 
isso, cabe observar, por fim, que nesses cortejos o corpo ia quase 
de pé, quando não totalmente de pé, apoiado numa espécie de 
estrado, fartamente maquiado e com os olhos abertos, de forma, 
evidentemente, a dar a impressão de que a criança estava viva.

É bastante diferente do que se observa no caso inglês, em 
que o investimento ritual para a criança que morre concentra-
se todo na preparação para a morte, com a ênfase colocada na 
conversão espiritual do jovem moribundo, preocupação atestada 
pela proliferação, na mesma época, de livros para crianças 
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(especialmente) nessas condições. A crença era que a formação 
propiciada pela leitura desses textos permitia que a criança soubesse 
se conduzir em seu leito de morte com a esperada correção 
evangélica. A existência e a grande oferta desses livros revelavam 
o entendimento que esse investimento era válido na medida em 
que essa conversão era muito mais favorável e autêntica no caso 
de crianças e jovens do que se passava com adultos. Além disso, 
mostra também que a morte de crianças era algo entendido como 
muito mais natural do que é vista hoje. Ainda assim, sabe-se de 
alguns costumes particulares relativos ao que fazer após a morte da 
criança. A esse respeito, é notável a presença de signos associados 
à ideia de inocência como por exemplo, o uso do branco – que 
no cristianismo é uma cor liturgicamente associado à pureza 
espiritual – nas mortalhas, no caixão e nas roupas das crianças que 
participavam do cortejo funerário, ainda que essa prática estivesse 
muito distante do investimento e das manifestações de caráter 
comemorativo como os que se tinha notícia no Brasil à mesma 
época.

Outro aspecto dos comportamentos frente à morte infantil 
passível de comparação diz respeito a quais eram vistos como 
adequados ao espaço público e quais deveriam estar restritos ao 
âmbito privado. No caso do Brasil, essa dimensão pública e festiva 
da morte infantil é bastante contrastante com o que se apreende 
nas manifestações da intimidade. Apesar do tom de resignação 
e do fato de por vezes apresentar uma argumentação que leva a 
crer que essa morte é encarada com naturalidade, essas falas são 
diversas vezes pontuadas por uma profunda manifestação da dor. É 
aqui que mudanças importantes foram observadas no decorrer do 
XIX, quando os rituais de morte infantil passam a ser a celebração 
do amor que une a família nuclear. A manifestação de dor, antes 
proibida publicamente, ganha no cemitério um espaço para ser 
celebrada.

No caso da Inglaterra, ainda que não houvesse uma oposição 
tão forte entre os comportamentos públicos e privados, é possível 
também entrever diferenças. Ali a morte de criança sozinha 
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poderia ser causa de um luto intenso, mas não de um luto público, 
documentando o contraste que havia entre as manifestações 
públicas sobre a felicidade da morte infantil e o doloroso 
desolamento dos pais em suas declarações particulares. São também 
notáveis mudanças no século XIX. Uma delas é o surgimento das 
cenas de leito de morte infantis na literatura ficcional e que se 
tornam extremamente populares na época, atestando a valorização 
e o incentivo da manifestação coletiva e pública da dor propiciada 
pela morte infante ainda que através de um evento ficcional. Por 
exemplo, as narrativas das mortes da pequena Nell e do menino 
Paul Dombey, nas obras Pequena Loja de Antiguidades e Dombey e 
filho, ambas de Charles Dickens, provocaram fortíssima comoção e 
explicam em grande parte o enorme sucesso que esses romances 
conheceram na época de seu lançamento.

Agora, quais as semelhanças/diferenças perceptíveis entre 
o Brasil e a Inglaterra, além do que os rituais já sugerem? Da 
população aqui no Brasil sabemos sobre a nomenclatura com que 
era costume chamar a criança que morria - “anjo”, “inocente” – 
que sugere a ideia de que a criança possuía uma condição espiritual 
especial que a salvava da condenação eterna. Essa crença favorecia 
uma maior aceitação de sua morte. Assim, havia o entendimento de 
que a morte infantil é um privilégio, pois ao morrer na condição 
de criança esta tem sua salvação garantida. Como consequência, 
havia também a convicção de que lamentar a morte de crianças 
é protestar contra a vontade de Deus que, como lembrou o texto 
sagrado dos cristãos, tem especial preferência na companhia destas. 
Por fim, existe a ideia de que a criança morta é uma intercessora 
entre aqueles que a amaram aqui na Terra e as potências celestes, 
significando assim um trunfo inestimável para a proteção dos 
familiares em vida e para a salvação dos mesmos na morte. Deve-
se observar, no entanto, que ao longo do XIX, tais argumentações 
utilizadas para dar um sentido positivo à morte menina diminuem 
paulatinamente e o tom de resignação desaparece por completo. O 
resultado é uma lamentação que, quando não assume a revolta, faz 
da frustração um lugar-comum. 



Mara Regina do Nascimento | Mauro Dillmann (Org.)

286

Sobre os discursos acerca da morte infantil na Inglaterra, 
alguns autores os dividem entre duas concepções antagônicas: 
uma por ele chamada de “puritana”, em que é dada ênfase na 
mácula do pecado original da qual as crianças não escapam e a 
outra, “romântica”, em que se salienta a inocência natural da 
criança. Apesar dessa divisão estrita, observa-se mesmo na chamada 
concepção puritano/evangélica uma clara ambiguidade. De um 
lado, a tradição puritana não entende que sejam as crianças, por 
sua condição, mais propensas à salvação que os adultos, logo não 
haveria mais vantagens em morrer cedo. Por outro lado, a convicção 
puritana da depravação própria do ser humano vê a morte infantil 
como o benefício de uma saída antecipada para uma vida que não 
é mais do que uma série de tentações, daí o fato de ter sido a morte 
infantil, na literatura evangélica, o melhor exemplo da chamada 
“boa morte” e o leito de morte infantil apareça como exemplo 
privilegiado da “suprema fé”. A concepção romântica se aproxima 
muito dessa última tendência observada na interpretação puritana 
e entende que morrer criança é ser poupado de um mundo infeliz 
de “pecado, tentação e dúvida”, mas vai além, acrescentando que 
isso se passa com àqueles para os quais é reservado o paraíso. Para 
além desses dois modelos é possível observar outros entendimentos, 
especialmente por parte das pessoas que concretamente se vêem 
às voltas com a morte de uma criança próxima. Era comum, por 
exemplo, encarar essas mortes como punição e teste supremo de fé 
cristã no que toca aos pais.

Com tudo isso, temos condições para entender melhor o 
estranhamento dos viajantes às voltas por aqui. A imagem, entre os 
brasileiros, da criança morta como privilegiada intercessora entre 
os vivos e os santos que explica a festividade e o investimento 
materiais com que eram realizados seus funerais, estava bastante 
distante do que à época era comum na Inglaterra. Fosse por 
que ideia mesmo de pureza inerente à criança e de sua salvação 
garantida em alguns meios era colocada em questão, fosse por 
conta do entendimento de que qualquer que fosse o destino de 
sua alma, sua partida significava também uma provação divina e 
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provações demandam aceitação, talvez celebrada solenemente, 
mas nunca comemorada. Em todo caso, ao final do século XIX, 
com o fortalecimento de uma visão científica de vida e da morte 
em detrimento de concepção religiosa aliada a uma crescente 
valorização dos sentimentos entre pais e filhos em ambos os países, 
esses comportamentos passam a se assemelhar mais.  A partir de 
então, será inquestionável a transformação da morte menina na 
mais inexplicável e intolerável das mortes, sensibilidade refletida na 
comoção pública e enorme exploração midiática, aqui e lá fora, de 
casos de assassinatos ou desaparecimentos de crianças. 

(Luiz Lima Vailati)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Professor/a, peça para que seus alunos façam uma pesquisa 

entre os familiares a respeito de parentes que morreram ainda 

criança, tentando responder às seguintes questões (entre 

outras):

1. Ano em que isso aconteceu? 

2. Quantos anos tinha a criança?

3. Como aconteceu o funeral?

4. Como os parentes reagiram à morte?

5. Como é para a família falar desse assunto?

6. A família possui religião? Qual?

Ao final faça uma atividade conjunta em sala, reunindo os 

dados coletados e procurando refletir sobre as diferenças/

semelhanças nas respostas, procurando verificar diferenças 

ao longo do tempo, bem como aquelas relativas à região (caso 

tenha alunos oriundos de lugares diferentes) e confissão, entre 

outros.
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MUSEUS SOBRE  
A MORTE 

Museus são instituições voltadas à pesquisa, comunicação 
e preservação de bens culturais, ou seja, dos objetos 
que possibilitam o diálogo e o conhecimento de certas 

ideias e representações do nosso mundo e também de outras 
culturas. Os acervos de museus, também conhecidos como acervos 
museológicos, podem ser constituídos por diversos tipos de objetos 
e materiais. Você pode encontrar num museu fotografias, obras de 
arte, documentos pessoais e objetos aparentemente comuns do 
nosso dia a dia e de outras sociedades, como canetas, xícaras, vasos 
etc., os quais, por sua data ou origem, possuem significado especial. 

Os museus, de acordo com o tipo de objetos que guardam, 
podem ser artísticos, históricos ou científicos. E há territórios 
inteiros, como ruas e partes de bairros, que podem ser museus por 
se constituírem espaços diferenciados, geralmente históricos ou 
artísticos.

Através dos objetos dos museus, é possível identificar as 
trajetórias dos grupos humanos em sociedade. Assim, pelas visitas 
a essas instituições, podemos nos aproximar das ideias e objetos 
que foram considerados importantes por determinado grupo – 
ou que permitem acessar informações sobre ele. Muitas vezes, os 
objetos dos museus nos remetem ao imaginário de sua sociedade 
de origem. Os acervos museológicos são referências da cultura 
humana e registros de nossa memória social, ou seja, a partir deles, 
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compreende-se o passado do homem, o que interfere no presente 
e se pode acessar elementos históricos e culturais que servem de 
base para o futuro.

Para facilitar a nossa compreensão sobre a história contida 
nos objetos, os museus executam ações primordiais classificadas 
numa “tríade museológica” formada por: preservação, pesquisa 
e comunicação. Com essas ações, as instituições promovem o 
desenvolvimento da sociedade, pois elas garantem a salvaguarda dos 
bens culturais e o acesso do público a esses bens. Os museus são 
instituições que devem estar a serviço de todos, pois conservam 
bens de interesse social.

Conforme a plataforma Museusbr, um sistema público de 
informações sobre os museus do Cadastro Nacional de Museus 
do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), existem 3.906 
instituições museológicas no Brasil. Destas, somente uma é 
destinada à preservação de acervos relacionados com o tema 
da morte e dos cemitérios, a Casa da Memória e Cemitério do 
Imigrante de Joinville , em Santa Catarina.   Tombado em 1962 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), esse cemitério preserva túmulos com elementos típicos 
dos cemitérios de origem alemã no Brasil, especialmente os ligados 
à crença protestante. Na Casa da Memória, instalada no terreno 
do cemitério, é possível realizar pesquisas sobre a necrópole (outro 
nome dado aos cemitérios ou locais antigos de enterramentos) e 
sua história.

Também em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, está 
localizado o Memorial Funerário Mathias Haas. Fundado em 2017 
e com cadastro ainda em andamento na plataforma Museusbr, o 
Memorial busca salvaguardar o acervo organizado e legado pelo 
fundador da Empresa e Funerária Haas, Mathias Haas (1887-
1963), que veio com sua família da Alemanha para o Brasil em 
1904. A empresa atua há mais de 100 anos no ramo funerário 
e, entre os objetos preservados nas coleções do Memorial, estão 
fotografias, partes de construções tumulares, ornamentos funerários, 

http://museus.cultura.gov.br/
http://www.memorialfunerario.org.br/index.php/memorial/mathias-haas
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documentos administrativos, catálogos de modelos tumulares, 
escritos e diários pessoais, por exemplo.

O conjunto dos objetos presentes no Memorial Funerário 
Mathias Haas pode nos ajudar a compreender não só a trajetória 
de sua família e de seu empreendimento, como também as práticas 
funerárias em Santa Catarina, e ainda como os indivíduos, em 
geral, lidam com a morte. Noutras palavras, a partir das instituições 
museológicas, podemos conhecer os ritos funerários e seu papel 
em diferentes culturas, os objetos e lugares relacionados com a 
morte; e entender como a finitude humana esteve representada ao 
longo do tempo.

Ambas as instituições citadas acima estão relacionadas com a 
preservação do que se chama patrimônio cultural funerário, definido 
como o conjunto de bens materiais e imateriais encontrados em 
locais de sepultamentos e nos costumes ligados a estes - preparação 
do corpo, tipos de cortejos, celebrações como o Dia de Finados e 
acervos pessoais e de empresas do ramo funerário etc.

Neste conjunto, destacam-se os cemitérios. Eles também 
são espaços de lembrança onde se constroem os túmulos e se 
realizam rituais funerários em memória dos falecidos. De acordo 
com Ribeiro, Tavares e Brahm, o temor da ausência, da perda e da 
finitude motiva a construção de espaços de memórias, tais como os 
cemitérios e os museus. 

Numa aproximação entre dois lugares, percebemos que em 
muitas cidades também os cemitérios –  especialmente os que 
possuem acervos tumulares mais antigos contendo, inclusive, obras 
de arte –  são chamados de “museu a céu aberto”.   Contudo, os 
cemitérios não foram criados com o propósito de serem instituições 
museais, apesar de possuírem esse potencial dado o valor histórico 
de seus jazigos, das alegorias, dos elementos decorativos e dos rituais 
ali praticados. Mas os cemitérios em si não são museus. Para tanto, é 
preciso realizar ações museológicas de gestão desses locais criados, 
a princípio, para guardar os cadáveres, como se fez no Cementerio 
Museo San Pedro, na Colômbia. Criado em 1842 como o primeiro 
cemitério privado da cidade de Medellín, em 1998, o local passou 

http://cementeriosanpedro.org.co/
http://cementeriosanpedro.org.co/


Mara Regina do Nascimento | Mauro Dillmann (Org.)

292

a ser alcunhado de “cemitério museu”, o primeiro museu dessa 
tipologia na América Latina.

Um olhar sobre as instituições museais dedicadas à preservação 
do patrimônio cultural funerário aponta que no Brasil e no mundo, 
também há museus sobre a morte. Pode-se citar o   Museu das 
Múmias de Ferentillo, que fica na região da Úmbria, na Itália. Trata-
se de um cemitério localizado na cripta da igreja de Santo Stefano, 
onde se expõem 25 cadáveres, os quais foram encontrados em bom 
estado de conservação quando dos trabalhos de remoção de corpos 
no fim dos enterramentos dentro das igrejas (século XIX).

O Museu de Cultura Sepulcral em Kassel, na Alemanha, 
funciona desde 1992 num edifício de arquitetura propositalmente 
moderna, onde a iluminação farta contrasta com os ambientes 
geralmente relacionados ao tema da morte. A instituição  possui 
um acervo formado por caixões, carros fúnebres, vestuário de 
luto, joias e obras de arte dos séculos XV e XVI, as quais mostram 
representações da chamada peste negra, que se abateu sobre a 
Europa (aproximadamente entre os anos de 1347 e 1351), levando 
à morte mais da metade da população do continente.  

No México, país de ricas e célebres tradições funerárias,  fica o 
Museu Nacional da Morte, na cidade de Aguascalientes. O museu 
foi inaugurado em 2007, pela Universidade de Aguascalientes, após 
a instituição herdar uma coleção de itens relacionados à morte 
do artista Octavio Bajonero Gil. Esse museu também organiza 
comemorações anuais no Dia dos Mortos e o Festival Calaveras, 
com shows, peças de teatro e visitas ao cemitério. 

Na Rússia,   o Museu da Morte foi inaugurado em 2014 
com uma exposição que reúne sepulturas, caixões, maquetes de 
esqueletos, crânios e outros itens. Deve-se ainda citar o Museu 
da Morte de Bangcoc, na Tailândia, também chamado de Museu 
Médico Siriraj, que possui parte de corpos humanos conservados 
em formol, esqueletos e outros itens expostos ao público; e o Museu 
da Morte (EUA), que preserva armas utilizadas em assassinatos, 
fotos de cenas de crimes, caixões, dispositivos de execução e 
instrumentos para autópsia, que estão expostos no lugar.

https://italiaparabrasileiros.com/umbria-o-museu-das-mumias-de-ferentillo/
https://italiaparabrasileiros.com/umbria-o-museu-das-mumias-de-ferentillo/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/turismo-de-negocios/aguascalientes/aguascalientes-tem-museu-da-morte-construido-sobre-cemiterio,ff97356e495af310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/turismo-de-negocios/aguascalientes/aguascalientes-tem-museu-da-morte-construido-sobre-cemiterio,ff97356e495af310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2014/02/russia-inaugura-museu-da-morte.html
https://noticias.r7.com/hora-7/fotos/museu-da-morte-corpos-abertos-esqueletos-infantis-e-imagens-morbidas-vao-te-dar-pesadelos-16062018
https://noticias.r7.com/hora-7/fotos/museu-da-morte-corpos-abertos-esqueletos-infantis-e-imagens-morbidas-vao-te-dar-pesadelos-16062018
https://www.megacurioso.com.br/bizarro/39701-saiba-quais-sao-os-museus-mais-assustadores-do-mundo.htm
https://www.megacurioso.com.br/bizarro/39701-saiba-quais-sao-os-museus-mais-assustadores-do-mundo.htm
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Contudo, na busca por museus sobre a morte, é fácil encontrar 
reportagens e notícias que afirmam o caráter singular destes 
empreendimentos e verificar que eles também figuram em listas 
de museus inusitados. Apesar de as reportagens muitas vezes não 
conseguirem escapar da visão da morte e dos cemitérios como algo 
sombrio, vê-se que o número das instituições desse tipo aumentou 
substancialmente nos últimos anos. Espera-se que as instituições 
museológicas dedicadas à morte cumpram seu papel e promovam a 
importância de preservarem-se os acervos funerários e de discutir-
se a morte como parte relevante do decurso humano. 

(Elisiana Trilha Castro; Anna Julia Borges Serafim)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Cemitério como espaço de memória e de arte.

Onde fica a cidade dos mortos?

Objetivo: O desconhecimento sobre o valor histórico, cultural 

e comunitário dos cemitérios pode impedir que ele seja visto 

também como um espaço de memória e de arte. A cultura 

pós-moderna está substituindo suas necrópoles por lugares 

que pouco se parecem com os cemitérios tradicionais.  Essa 

dinâmica por vezes pode fazer com que os antigos cemitérios 

comunitários ou confessionais sejam esquecidos pela própria 

comunidade.  Apresentar o cemitério aos adolescentes como 

lugar de memória pode ser uma forma incentivar a preservação 

da história local.

Plano de Ação

1ª parte: Perguntar aos alunos sobre o que eles pensam do 

cemitério. 

2º parte: Mostrar imagens de obras, sem dizer que são de 

cemitério e ir perguntando o que pensam sobre elas.

3º parte: Mostrar o cemitério como importante lugar de 

memória e arte

Recursos: Data show

Perguntas norteadoras para o debate

1. Como você define um cemitério? 
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2. Como você se sentiria ao passear por um? Você já visitou 

algum cemitério? 

3. Você acha que o cemitério é um bom lugar para se 

lembrar de alguém?

4. Quais são os outros espaços que podemos encontrar e 

lembrar daqueles que já morreram?

5. O que podemos descobrir no cemitério? 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
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NECROLÓGIO    

A palavra é originária do grego. É a soma de Nekrós que 
significa “cadáver” e Logos, que, apesar das múltiplas 
traduções, significa “tratado”, “discurso” ou “pensamento”. 

Portanto, refere-se a um texto, normalmente elogioso e bibliográfico, 
escrito sobre o falecido. É sinônimo de obituário, gênero textual 
que surgiu no século XIX e que era publicado, geralmente, nas 
últimas páginas dos jornais como uma espécie de notícia ou 
anúncio de falecimento de alguém importante para a comunidade. 
Durante esse período, no Brasil, é possível distinguir pelo menos 
três tipos de obituários. O primeiro corresponde aos registros de 
óbitos anotados nas atas eclesiásticas das paróquias brasileiras que 
ficavam encarregadas de inventariar a morte de seus congregados. 
Cada anotação, feita de forma individual, informava a data de 
nascimento e falecimento, local de origem, parentes próximos e, 
principalmente, os sacramentos instituídos pela Igreja Católica 
durante a vida. Há também informações de como era a vestimenta 
utilizada nas exéquias e lugar do sepultamento. Outra modalidade 
eram as listas de óbitos dos jornais oficiais das vilas e cidades. 
Nessas, as informações são ainda mais breves. Normalmente estava 
escrito o nome, idade, lugar de origem, causa da morte e cemitério 
em que foi enterrado. Por último, há também os obituários 
individuais destinados às pessoas ilustres, ou de certa relevância 
social, publicados, geralmente, nas últimas páginas dos jornais. 
Trata-se de um texto, curto ou longo, que anuncia o falecimento 
ao passo em que lamenta o fato, registra a biografia do falecido de 
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maneira bastante elogiosa e apresenta as condolências aos familiares. 
Como exemplo, citamos o recorte da primeira parte do necrológio 
destinado ao Sr. Tenente Coronel José Amaro Machado publicado 
no Jornal O Piauhy em 1872. O anúncio tem início da seguinte 
forma: “Transpassados da mais intensa e profunda dor lamentamos 
hoje do mais íntimo da alma o infausto passamento do Exm. Sr. 
Tenente-coronel José Amaro Machado, que na idade de 40 anos 
baixou à sepultura no dia 17 do corrente mês, vítima de febres típicas 
ou paludosas, de que ele com sua virtuosa consorte e uma inocente 
filhinha foram acometidos poucos dias depois de ter chegado a esta 
capital e assumido a administração da província na qualidade de 
4º vice presidente”. Pelo trecho, é possível perceber que a escrita 
do obituário oitocentista era perpassada por certa dramaticidade 
poética. As palavras “morte” ou “falecimento” eram evitadas e 
davam lugar a expressões como “infausto passamento”, “deu alma 
ao criador”, “descansa eternamente”, “subiu aos céus para receber 
o prêmio dos justos”, “baixou à sepultura” ou “não existe mais”. Há 
ainda expressões que apresentam um maior pesar como: “o gélido 
sopro da morte veio privar-lhe de”, “a mão pesada da morte acaba 
de arrebatar mais uma vida preciosa”, “foi lançado ao túmulo”, 
“reduziu a cadáver” ou “foi arrebatado deste mundo”. Normalmente, 
logo após o anúncio da morte, o redator dos obituários retoma a 
biografia do falecido, ressaltando seus feitos e tecendo inúmeros 
elogios. As palavras ou expressões “distinto”, “digno”, “excelente 
homem”, “pai de família extremoso e desvelado”, “cidadão 
inestimável por suas virtudes cívicas e privadas”, “amigo”, “espírito 
reto e alma generosa”, “excelente esposo”, “ilustre e de virtudes 
inexcedíveis”, eram bastante utilizadas para enaltecer o morto 
tanto por suas características públicas como privadas. É interessante 
notar que os elogios destinados às mulheres comumente faziam 
referência à vida privada e eram diferentes daqueles destinados aos 
homens. Expressões como “esposa carinhosa”, “mãe desvelada”, 
“filha obediente”, “amiga sincera e dedicada”, “mulher virtuosa” 
eram características ressaltadas com frequência nos obituários 
femininos. Ao final da redação do necrológio também era comum 
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a escrita de alguma prece piedosa como “Deus se compadeça 
de sua alma”, “ao altíssimo uma prece para que dê a sua alma o 
descanso eterno” ou “a terra lhe seja leve”. Essas podem ser um 
indicativo da resignação dos homens oitocentistas diante da morte. 
Além dos obituários individuais, há ainda as notas de falecimento 
que são notícias de morte em tamanho reduzido, feitas para 
notificar os leitores sobre o falecimento de pessoas que, embora 
notórias, possuíam menor prestígio social. Na contemporaneidade, 
os obituários continuam existindo. No Jornal Folha de São 
Paulo esse tipo de texto ganhou espaço no início de século XXI, 
quando passou apresentar as biografias dos falecidos, substituindo 
a breve relação de falecimentos que anteriormente seguia abaixo 
da seção intitulada como “Mortes”. Um exemplo de obituário 
contemporâneo bastante tradicional, e que serviu de modelo para 
aquele, é o publicado pelo New York Times desde a sua fundação, em 
1851. Devido ao grande número de mortos vítimas da Covid-19, 
o jornal americano criou uma página intitulada Those We Have 
Lost to Corona [Aqueles que perdemos para o Corona]. Trata-se de um 
obituário em forma de memorial virtual que recebe atualizações 
diárias, fotos e informações biográficas das vítimas do novo vírus e 
que pode ser consultado de forma simples e gratuita. Por ocasião da 
morte do ator e humorista brasileiro Paulo Gustavo, foi escrito que 
ele era um dos atores mais queridos do país e que ficou bastante 
conhecido por interpretar a personagem Dona Hermínia na série 
de filmes “Minha mãe é uma peça”. Além disso, os redatores desse 
obituário destacaram que semanas antes de adoecer, ele havia dito 
a seus conterrâneos que rir era um belo ato de resistência. Há 
também os obituários publicados no Facebook e em outras redes 
sociais onde, normalmente, são postadas fotos da pessoa que faleceu 
em momentos felizes ou ao lado do autor do post seguido de um 
texto que fala sobre a dor sentida naquele momento, bem como 
sobre a relação estabelecida com aquela pessoa. Esse tipo de texto 
geralmente é acompanhado por emojis que demonstram tristeza e 
enorme lamento pela perda. De forma geral, os obituários são um 
gênero textual imbuído de suas particularidades e sensibilidades. 
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Trazem relatos e narrativas de vidas impulsionados pelo dever de 
memória, estima e consideração pela família ou ainda como forma 
de dizer o que não pode ser dito em vida. Devido à diversidade 
de formas e riqueza de detalhes biográficos, pode ser uma forma 
de conhecer diversos aspectos das vivências de sociedades passadas. 

(Mariana Antão de Carvalho Rosa)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Texto I. “Feridos pela mais profunda dor lamentamos 

hoje o infausto passamento do nosso distinto e presado 

amigo, Tenente coronel Manoel Antônio de Carvalho, que 

desprendendo-se deste vale de lagrimas, onde apenas fica o 

seu corpo inanimado, subiu aos céus para receber o prêmio 

dos justos no dia 31 do mês findo, na idade de 47 anos, 

deixando inconsoláveis sua virtuosa esposa e seis filhos, que 

com razão pranteiam tão irreparável perda. Dotado de elevado 

caráter, espírito reto e alma generosa, excelente esposo e 

amigo, pai extremosos e cidadão prestante, o ilustre finado, 

cuja perda deploramos, possui virtudes inexcedíveis, que o 

recomendavam a consideração pública, ao respeito e estima 

de seus concidadãos. Político dedicado e fiel aos princípios que 

sustentava, de honradez e probidade inexcedíveis, modesto 

e afável para com todos, o partido conservador perdeu um 

dos seus mais esforçados lideres; --- um de seus importantes 

chefes. Entretanto força é curva-nos respeitosos ao decreto do 

altíssimo. O tenente coronel Carvalho seguiu o destino a que 

está voltada a humanidade e pagou o tributo certo e inevitável 

de uma das poucas verdades, que não admite controvérsia, e 

que ninguém pode subtrair-se! Acompanhando sua família 

e sua justa dor. Dirigimos nossos sinceros pêsames aos seus 

parentes em geral e particularmente ao seu digno irmão Dr. 

Raymundo Antônio de Carvalho. Deus se amerceie de sua 

alma e a terra lhe seja leve.”  (CARVALHO, Manoel Antônio. O 

Phiauhy, Teresina, 8 de jun. 1872, ano VI, n. 221, p. 3, Notícia sobre 

o falecimento do tenente coronel Manoel Antônio Carvalho)
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Texto II. Falecimento: Acabamos de ser surpreendidos pela 

infausta notícia de ter falecido a poucas horas a Exm ª Srª 

D Rosa Lúcia de Castro, muito digna Mãe do nosso amigo 

Padre José Gomes de Castro. Deus se lembre de sua alma e 

mitigue a justa dor do filho que pranteia.  (FALLECIMENTO. O 

Piauhy. Teresina, 10 mar. 1869, ano II, n. 66, p. 4, Notícia sobre o 

falecimento da Sr.ª D. Rosa Lúcia de Castro)

Observe a transcrição de dois obituários publicados 
acima  (Texto I e II)  no Jornal O Piauhy no final do 
século XIX. O primeiro obituário (Texto I) foi escrito 
para anunciar o falecimento de um homem e o 
segundo (texto II) foi escrito para informar sobre 
a morte de uma mulher. Que diferenças você 
percebe entre a forma de anunciar e as qualidades 
destacadas nos dois necrológios? Escreva suas 
observações e busque levantar um motivo para 
essas diferenças. 

2. Com base no verbete sobre necrológio e nos dois exemplos 

de obituários oitocentistas transcritos acima, investigue a vida 

e os feitos de algum personagem histórico que você admira ou 

tem curiosidade para conhecer melhor (Exemplo: Zumbi dos 

Palmares, Lampião, Getúlio Vargas, Tiradentes, Cleópatra e etc.) 

e busque redigir um necrológio para ele.  Use sua imaginação 

e sensibilidade.

Por onde navegar: https://www.nytimes.com/2021/05/07/

obituaries/paulo-gustavo-dead-covid.html

https://www.nytimes.com/2021/05/07/obituaries/paulo-gustavo-dead-covid.html
https://www.nytimes.com/2021/05/07/obituaries/paulo-gustavo-dead-covid.html
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Figura 1 - Recorte da notícia de falecimento e detalhe da imagem que a precede.

Fonte: MACHADO, José Amaro. O Piauhy, Teresina, 23 mar. 1872. ano V, n. 211, p.3-4 (Notí-
cia sobre as circunstâncias do falecimento do Sr. Tenente coronel José Amaro Machado 

retomando sua biografia-ilustrada com gravura possivelmente uma pranteadora).

 



Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

303

NECROPOLÍTICA                                           

Conceito proposto pelo filósofo camaronês Achille Mbembe 
e publicado pela primeira vez em ensaio homônimo em 
2003, que ganhou ampla adesão nas análises sociopolíticas 

do começo do século XXI. Tomando como ponto de partida a 
discussão elaborada sobre “racismo de Estado” pelo filósofo francês 
Michel Foucault na última aula do seu curso no Collège de France 
em 1976, Em defesa da sociedade, Mbembe reflete sobre relações de 
poder que se estabelecem e impõem parâmetros sobre os domínios 
da vida e da morte de forma a determinar, por meio de ações 
ou omissões, condições de risco para grupos racialmente definidos 
em contextos de desigualdade, zonas de exclusão e de violência, 
definindo quem pode permanecer vivo e quem deve morrer. 

Para Foucault, biopolítica é o poder que emergiu com o advento 
da modernidade, da urbanização e da industrialização na Europa no 
fim do século XVIII e começo do século XIX para a regulação de 
populações por meio da gestão da vida. A partir de um conjunto de 
saberes e discursos visando o controle do conjunto de indivíduos via 
dispositivos e tecnologias de poder, denominadas de biopoder, essas 
funcionam para administrar e controlar as populações por técnicas, 
conhecimentos e mecanismos reguladores orientando a gestão 
da saúde, higiene, alimentação, sexualidade, reprodução, trabalho, 
costumes, entre outros, que passaram a se tornar preocupações 
políticas e, portanto de Estado. Esse viria a se compor ao poder 
disciplinar que instituíra regulações ao corpo por meio das técnicas de 
vigilância e das instituições punitivas. É nesse sentido que Foucault 
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identifica como a biopolítica passa a funcionar a partir da assunção 
da vida pelo poder, complementando o direito de soberania de 
fazer morrer ou de deixar viver, passando a se instalar como o 
direito de fazer viver e de deixar morrer. Assim, se nos séculos XVII 
e XVIII as técnicas de poder eram essencialmente anatomopolítica, 
isto é centradas no corpo individual por meio de uma tecnologia 
disciplinar do trabalho, na segunda metade do século XVIII emerge 
uma nova lógica de poder que não é mais individualizante, mas sim 
massificante: a biopolítica. Por meio de mecanismos reguladores, 
a morte passa a ser controlada e tomada como um tabu, sendo 
deixada de lado como rito do poder soberano, para o advento da 
regulamentação da vida. A política como uma forma de guerra 
por outros meios se inscreve na ordem do poder pela emergência 
de instrumentos de biopoder, que atuam no sentido de controlar 
e quantificar as populações por meio da linguagem do Estado, a 
estatística, fornecendo dados e informações sobre uma série de 
informações como doenças, natalidade, mortalidade, longevidade e 
moradia. Ainda que esse controle tenha sido forjado no sentido de 
aprimoramento e gestão da vida, os discursos como instrumento 
de poder têm a capacidade de validar ações políticas que podem vir 
a redundar em práticas políticas cruéis que reforçam estereótipos, 
segregações, inimizades e extermínios tais como o caso dos regimes 
totalitários modernos que radicalizaram os mecanismos de poder 
por meio de políticas de morte baseadas na noção de raça para 
aplicar ideias de controle dos corpos, purificação da população e 
supremacia de um grupo sobre outros. 

Para Mbembe, inspirado na ideia foucaultiana de que o 
discurso é um instrumento de poder, toma o racismo de Estado 
presente nas sociedade contemporâneas para desenvolver como 
esse fortaleceu as políticas de morte, que ele denomina por 
necropolítica: o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. 
As tecnologias de controle da população, que estão na base do 
biopoder, não seriam suficientes para explicar como tecnologias 
fazem com o que o “deixar morrer” se torne aceitável para alguns 
corpos em detrimento de outros, produzindo corpos matáveis 
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sob o risco latente de morte a todo instante. Tais corpos seriam 
marcadas pelo critério da raça e serviriam como parâmetro para 
as estruturas contemporâneas de promoção da destruição de 
alguns grupos, conformando uma existência social no qual amplos 
grupos populacionais são submetidos à condição de vida enquanto 
“mortos-vivos”, deixando a cargo do Estado o estabelecimento de 
limites entre os direitos, a violência e a morte na utilização do seu 
poder e discurso para criar zonas de morte, tais como os exemplos 
do sequestro e escravização de africanos no regime colonial; da 
Palestina; dos territórios coloniais em África; de Kosovo (esses 
listados pelo autor), mas também podemos pensar nos contextos 
das favelas dos grandes centros urbanos da América Latina alvo 
das política de guerra ao narcotráfico; as prisões superlotadas nas 
periferias globais; a fronteira entre Estados Unidos e México; 
os assassinatos políticos de lideranças e militantes; a ausência de 
serviços de saúde e assistência e outros tantos contextos e territórios 
nos quais podemos identificar a morte como o exercício último 
e primordial da dominação. Desde essa abordagem, identifica-
se como a construção do inimigo como sujeito exterminável é 
o discurso racialmente sustentado que faz com que a morte seja 
a norma determinando quais grupos podem (e devem) morrer, 
promovendo relações de inimizade que seriam a base para justificar 
um estado de exceção que deseja, normaliza e promove a morte. 
Desse modo, a necropolítica e o necropoder estão relacionados a 
uma geografia do capitalismo que transforma armas de fogo em 
tecnologias fundamentais na exploração e extração de recursos, uma 
ferramenta voltada para a destruição e para a promoção da guerra 
constante. Essa não se dá mais apenas entre Estados soberanos, mas 
institui no próprio seio da população grupos armados que agem 
como máquinas de guerra, na disputa e controle de territórios, 
generalizando experiências de resistência, sacrifício sobrevivência, 
terror e martírio, criando “mundos de morte” onde status de 
“mortos-vivos” é a própria condição de vida. 

(Flavia Medeiros)

https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993
https://www.youtube.com/watch?v=khplZUIRD_8
https://www.youtube.com/watch?v=khplZUIRD_8
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/08/prisoes-na-fronteira-dos-eua-com-o-mexico-batem-novo-recorde-em-julho.shtml
https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/download/44570/25624/150412
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ATIVIDADE DIDÁTICA

O documentário “Concerning violence” de Göran Olsson 

(2014, 85 min), baseado no ensaio “Sobre a Violência”, parte 

do famoso livro “Os Condenados da Terra” (1961) do filósofo, 

psiquiatra e militante anti-colonial Frantz Fanon, narrado por 

Lauryn Hill, mostra cenas raras resgatadas da brutal violência 

colonial e das resistências e lutas de libertação, principalmente 

nas colônias portuguesas na África. Link: https://www.youtube.

com/watch?v=3R49Dx8H9bo 

(Link alternativo para acesso ao documentário: https://www.

facebook.com/anticolonial/videos/1337521203042306)

1. Após assistir ao filme se reúna em grupos de 2 a 4 pessoas, 
e a partir de diferentes recursos e linguagens, elaborem um 
material de formato livre que articule como o conceito de 
necropolítica permite compreender e interpretar as diferenças 
das condições de vida e morte que se distribuem desigualmente 
sobre corpos, populações e territórios.

2. Vocês podem produzir um podcast, vídeo ou animação, 
desenvolver uma página na internet, propor um projeto de 
pesquisa, criar slides, programa de curso ou zine, ou qualquer 
outra estratégia de organização e exposição dos conteúdos. 
Para critérios de avaliação, serão considerados: criatividade e 
originalidade; conteúdo e articulação da bibliografia, forma de 
apresentação e complexidade do trabalho realizado. 

https://www.facebook.com/Frantz-Fanon-112725278738464/?__cft__%5B0%5D=AZVy9FS5yO3V_KEss-WTcjba1dhPdNG67Z7UnMaPD5MmbSQrAAb0nYkN4_v-hUoi1NuFuujHRt1ekLaGx96kG_rqrB4ITJw1xlo42wkusveyhLzcihO_GUQ0P4OsbtBoFJeMz-_hBUFTYW1ubR_bUAQl&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=3R49Dx8H9bo
https://www.youtube.com/watch?v=3R49Dx8H9bo
https://www.facebook.com/anticolonial/videos/1337521203042306
https://www.facebook.com/anticolonial/videos/1337521203042306
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NEGAÇÃO

A negação pode ser entendida como a recusa em admitir 
uma dada situação como verdadeira. Trata-se de uma 
postura de não aceitação de uma certa realidade, ou de 

uma recusa de tomar conhecimento dela, afastando, tanto quanto 
possível da vida cotidiana, uma ideia difícil de ser encarada. Essa 
negação da realidade muitas vezes atua como um mecanismo de 
defesa acionado pelos indivíduos quando expostos a uma situação 
que traz à tona sentimentos perturbadores. Ou seja, é uma maneira 
encontrada pelas pessoas para se protegerem, se preservarem, de 
uma situação profundamente estressante, traumática. É o caso, por 
exemplo, dos sentimentos produzidos por ocasião da morte de uma 
pessoa querida ou quando o indivíduo recebe um diagnóstico de 
uma doença terminal, isto é, uma doença que não tem cura e que 
pode levar à morte.

Há uma fala comum da sabedoria popular que diz que a 
única certeza da vida é a morte. Se pensarmos nessa afirmação tão 
corriqueira que nos faz lembrar do desfecho natural e incontornável 
da vida, por um momento pode soar estranho que o anúncio da 
chegada do fim da própria vida ou da vida de uma pessoa querida 
seja recebido com uma recusa em acreditar ou em aceitar o fato. 
Mas não há nada de estranho nisso, pois, embora a morte seja em 
evento incontornável na trajetória de todos os indivíduos, sua 
notícia interrompe abruptamente e de forma negativa a nossa 
rotina, a nossa expectativa de futuro, o andar corriqueiro dos nossos 
dias. 
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Os seres humanos são racionalmente conscientes de sua 
finitude, nós sabemos que nosso corpo tem um “prazo de validade”, 
que todos os dias nós envelhecemos e nos encaminhamos lentamente 
para a morte. Ao mesmo tempo, nós cultivamos um mecanismo 
básico e essencial de sobrevivência que se choca com a consciência 
de nosso próprio fim e do fim das pessoas que amamos. Nesse 
sentido, não é exatamente a morte em si, mas o conhecimento 
dela que cria um problema difícil de lidar para os seres humanos. 
Tendo em vista esse conflito entre a certeza da finitude e o anseio 
pela sobrevivência, fica bastante justificado porque a perspectiva 
da proximidade da própria morte ou da ausência irremediável e 
permanente de alguém muito querido é, naturalmente, difícil de 
ser aceita. Culturalmente, diante desse problema, são construídas 
ferramentas para escamotear essa finitude. Cada sociedade elabora 
sistemas culturais e seus conjuntos de crenças que fornecem 
contrapontos à mortalidade, sustentando, de um modo ou de outro, 
uma promessa ou uma sensação de sobrevivência, de eternidade, de 
imortalidade.

Quino. El amor según Mafalda. Barcelona: Lumen, 2020.

Os pesquisadores ligados à psiquiatria e à psicologia 
que estudaram as formas como as pessoas lidavam com seus 
sentimentos quando recebiam notícias de doença terminal ou de 
morte, caracterizaram a negação como uma reação possível, ou 
uma fase, dentre outras, no processo do luto. Nesse sentido, esses 
estudiosos identificaram que depois do choque inicial causado pela 
comunicação da má notícia, era comum haver uma fase de negação, 
em que a pessoa, uma vez surpreendida pelo anúncio da morte, 
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passava a evitar falar ou sequer pensar no assunto, se recusando a 
entrar em contato com a realidade, como se aquilo não estivesse 
acontecendo a ela. Como consequência dessa reação, muitas vezes 
ocorria de o indivíduo se isolar do convívio social, tornando 
ainda mais doloroso o processo do luto. Outros estágios que 
poderiam se seguir à negação seriam, nessa ordem, a raiva, marcada 
pelo sentimento de revolta, ressentimento e inconformismo; 
a negociação, quando a pessoa tentaria localizar meios que no 
passado teriam tornado possível evitar a situação ou que no presente 
permitiriam revertê-la, como é o caso, por exemplo, das promessas 
feitas a divindades; a depressão, caracterizada pelo sentimento da 
perda, que traz tristeza e melancolia; e, por fim, a aceitação, que 
ocorreria quando a pessoa passaria a aceitar a realidade que lhe foi 
imposta com tranquilidade, se sentindo mais em paz.

 A partir da descrição desses estágios, a negação é entendida 
pela psicologia e áreas afins como uma fase temporária que é 
geralmente seguida por outras fases. Em ritmos variados, as pessoas 
vão retomando o contato com a realidade, aprendendo a trabalhar 
os próprios sentimentos e superando o trauma produzido pelo 
choque da notícia inicial.

Até aqui, tratamos de  uma dimensão da negação da morte que 
é individual. Isto é, a negação tratada como um fenômeno psíquico, 
que acomete muitas pessoas quando encaram a dificuldade de lidar 
com a contingência da morte, sendo, por isso, objeto de estudo 
de profissionais ligados à psicologia e à psiquiatria. Mas, para além 
dessa manifestação psicológica, individual, mais evidente, alguns 
pesquisadores das ciência humanas e sociais estudam a dimensão 
social, a manifestação da negação da morte no âmbito mais 
ampliado da sociedade.

Segundo alguns autores, nas sociedades ocidentais 
contemporâneas os assuntos ligados à morte têm sido excluídos da 
vida cotidiana. Falar da morte não é algo encorajado, muito pelo 
contrário, o tema é evitado por se tratar de um assunto delicado 
e, sobretudo, por contrariar o ritmo acelerado dessas sociedades 
que exigem indivíduos cada vez mais ativos, dispostos, produtivos. 
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Nesse cenário, os sentimentos melancólicos, a manifestação 
pública do luto – seja pela aproximação da morte ou até mesmo 
por situações corriqueiras como a perda de um emprego ou o 
fim de um relacionamento afetivo – é incômoda, constrangedora, 
indesejada. Isso acontece porque há nesse meio social uma recusa 
em admitir a possibilidade da morte e a presença dos sentimentos, 
símbolos e signos associados a ela. Alguns exemplos dessa 
dificuldade em atingir o estágio de aceitação são a frequência de 
procedimentos estéticos para rejuvenescimento, escamoteando, 
desse modo, o envelhecimento natural, ou ainda a recorrente 
associação da morte a doenças, acompanhada da ânsia pela cura 
médica das enfermidades, ou mesmo a tendência a isolar cada vez 
mais os velhos e doentes – os moribundos – da vida social. Esses 
comportamentos apontados, a busca pelo retardamento do aspecto 
visível do envelhecimento, a noção de que todas as enfermidades 
são passíveis de cura, o isolamento dos moribundos, revelam o 
entendimento de que a morte pode sempre ser curada, adiada ou 
evitada ininterruptamente. Ou seja, a transformação da morte e de 
tudo que ela envolve em interdito, em um assunto indesejável, em 
tabu, é uma maneira de negá-la, escamoteando a natural finitude 
humana.

(Karina  Aparecida de Lourdes Ferreira)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Considerando o  tema em tela, e o cenário atual do país que 

tem permitido que o negacionismo histórico levado à cabo 

pela militância de grupos politicamente orientados ganhe 

visibilidade no espaço público – especialmente as questões 

que tocam à temas sensíveis (holocausto, escravidão, 

ditadura, etc.) –, sugere-se que a atividade abarque esse 

outro fenômeno, o negacionismo histórico, rompendo, desse 

modo, as fronteiras do entendimento da negação conforme 

apresentada no verbete. Propõe-se que o(a) professor(a) 

inicie perguntando aos estudantes se eles já ouviram falar em 

negação ou negacionismo e a que situação o termo se referia 

no contexto em que foi empregado. Dado o momento atual 

durante o qual essa atividade é planejada (em plena pandemia 

de covid-19 e no governo bolsonarista) é esperado que a turma 

já tenha ouvido falar em negacionismo aplicado à ciência. O(a) 

professor(a) deve apontar que o negacionismo histórico é parte 

do negacionismo científico mais amplo.

1. O(A) professor(a) pode buscar estabelecer pontos de 

aproximação entre o funcionamento da postura de 

negação aplicada aos dois contextos – ao confrontamento 

com a morte e à ciência – em especial: a) a dificuldade 

em lidar com uma realidade que contraria nossas 

expectativas ou visões de mundo; b) os impactos negativos 

que a negação da realidade implica – seja em termos de 

perturbações de saúde, de prejuízo dos laços sociais, ou 

de ameaça à democracia. Por outro lado, é fundamental 
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que as diferenças sejam bem marcadas, sobretudo 

tornando evidente que: a) a negação histórica envolve 

uma dimensão mais obscura de manipulação ideológica 

para fins políticos; b) ela representa uma ameaça mais 

grave e duradoura, impactando diretamente o exercício da 

cidadania e as bases da democracia. Por fim, a aula pode 

se direcionar para a explicação do fazer científico e de sua 

especificidade, da coexistência com saberes tradicionais 

e outras epistemologias, e da necessidade de tratar a 

produção do conhecimento como assunto sério. 

2. Para finalizar, os estudantes devem ser convidados a 

produzir materiais de divulgação, em diferentes formatos e 

visando a veiculação em diferentes meios. O(A) professor(a) 

pode estipular que determinados grupos produzam 

materiais que tratem de forma natural sobre o envelhecer 

e o morrer e que outros cuidem da divulgação do 

conhecimento científico. Pretende-se com esse exercício 

que a turma se perceba não apenas como espectadora, 

mas como agentes no enfrentamento do negacionismo.

Alguns materiais que podem auxiliar o(a) professor(a) ao 

longo do desenvolvimento de toda essa atividade são: 

• BARDON, Adrian. Por que negamos fatos que contrariam 

as nossas crenças. Nexo [online], 07 fev. 2020. Disponível 

em:  <https://www.nexojornal.com.br>. 

• NAPOLITANO, Marcos. Aula inaugural da Casa de 

Oswaldo Cruz para o ano letivo de 2021 - ‘Negacionismos 

e revisionismos ideológicos: o conhecimento histórico 
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em xeque’. FIOCRUZ [online], 19 mar. 2021. Disponível em: 

<http://coc.fiocruz.br>.

• PINSKY, Carla et al (org). Novos combates pela história. São 

Paulo: Contexto, 2021.
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ÓBITO

O óbito diz respeito ao fim da vida; ao processo de 
falecimento. A morte como conceito pode assumir 
diversos significados, de acordo com as religiões ou 

crenças existentes em cada sociedade. Mas, a morte enquanto 
processo biológico é estabelecida a partir de determinados 
critérios, os quais fazem parte da tanatologia, nome que provém 
da alusão à Thanatos, personificação da morte na mitologia grega 
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/
conheca-5-representacoes-mitologicas-da-morte-das-quais-voce-
provavelmente-nunca-ouviu-falar.phtml). 

O estabelecimento dos critérios para definir o óbito nem 
sempre foram os mesmos, modificando-se ao longo dos tempos. 
Atribui-se a Hipócrates (460 a.C.- c. 370 a.C), considerado o 
“pai da medicina” (http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/hoje-
na-historia-370-a-c-morre-hipocrates-considerado-o-pai-da-
medicina/.), a primeira definição dos sinais de falecimento a partir 
de mudanças na face, a Facies Hippocratica (face hipocrática).  Dentre 
outras características, a face hipocrática era caracterizada pelos 
olhos fundos, as orelhas frias, a pele do rosto amarelada, pálida ou 
acinzentada. Se tais sinais não sofressem alterações em determinado 
espaço de tempo, eles eram sinal de que a morte era certa. 

A definição de óbito se amparou durante muito tempo nesses 
sinais visíveis do rosto, acompanhado da observação do fim dos 
batimentos cardíacos e da respiração. Apesar disso, pairavam várias 
imprecisões sobre o fenômeno da morte e quando de fato um 
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indivíduo poderia ser declarado morto. O filósofo Demócrito, que 
se dedicou ao estudo da medicina no século V, era um dos que 
colocava dúvidas à validade dos signos da morte. 

Essa indefinição alimentou, durante muito tempo, a crença 
em mortos-vivos, pessoas que eram dadas como mortas de forma 
equivocada e que saíam do túmulo. Obras de literatura, crenças 
e histórias constituíam um imaginário coletivo no passado sobre 
os mortos-vivos. Não eram zumbis, como hoje é comum ver em 
séries de TV ou filmes, mas histórias fantásticas que marcavam 
o imaginário popular, como a de mulheres que saíam de seus 
túmulos para encontrarem com seus amores não consumados; e 
de injustiçados, mortos por crimes que não haviam cometido, que 
retornavam ao mundo dos vivos para fazer justiça. Além dessas 
crenças, havia também a alusão a erros cometidos por médicos 
que teriam dado como falecidas pessoas que ainda estavam vivas. 
Um exemplo é o anatomista Vesálio que, no século XVI, foi 
acusado de fazer anatomia no cadáver de uma pessoa ainda em 
vida. Na medicina do século XVIII, tais crenças diziam respeito à 
morte aparente, um estado de insensibilidade sofrido pelo corpo, 
colocando-o no limiar incerto da vida e da morte. Nesse estágio, 
que podia ser causado por alguma doença, acreditava-se que as 
pessoas poderiam ser enterradas vivas e acordar no túmulo. O medo 
de ser enterrado vivo representou uma das primeiras manifestações 
do medo da morte na sociedade ocidental.

Nesse período, para verificar a morte os médicos recorriam a 
técnicas que hoje consideraríamos estranhas, como a utilizada pelo 
médico francês Jean Baptiste Vincent Laborde, que consistia em 
puxar a língua do defunto por três horas (Leia mais em: https://
super.abril.com.br/ciencia/uma-nova-morte/). Além disso, em 
países como a Alemanha, foram construídas câmaras mortuárias, 
onde os cadáveres eram mantidos até chegar a apodrecer, estado 
conhecido como putrefação. Essa era a forma pela qual muitos 
acreditavam poder evitar as inumações de pessoas ainda com vida.

Nos séculos XVIII e XIX, a anatomia patológica foi 
importante para definir melhor os critérios e sinais de óbito. Um 
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dos médicos que contribuíram para a definição científica da morte 
foi Marie François Xavier Bichat (1771-1802). A partir de seus 
estudos de anatomia em cadáveres, ele observou que a morte era 
um processo cronológico, marcado por vários acontecimentos, 
tais como a perda de sentidos, o enfraquecimento da locomoção, 
rigidez dos músculos e, finalmente, a parada cardíaca. Essas funções 
vitais do corpo eram estabelecidas pela correlação entre o coração, 
o pulmão e o cérebro.

Entretanto, a definição de Bichat não colocou um ponto 
final a respeito do diagnóstico da morte. A pressão exercida pela 
sociedade para que fossem fornecidas respostas confiáveis à questão 
mobilizou médicos e instituições em vários países. Na França, a 
Academia de medicina de Paris propôs a realização de um concurso 
para determinar os signos da morte com base em duas perguntas: 
quais eram os sinais distintivos da morte aparente e quais os meios 
de se evitar os sepultamentos prematuros? Um médico francês, o 
Dr. Bouchut, obteve o prêmio em 1849, com a obra Traité des signes 
de Ia mort et des moyens de prevenir les enterrements prématures (Tratado 
dos signos da morte e os meios de prevenir os enterramentos 
prematuros). Apesar de indicar a face cadavérica e a descoloração 
da pele como sinais de óbito, Bouchut considerava a ausência 
prolongada do batimento cardíaco, constatada pela auscultação, 
como o primeiro signo da morte. 

No fim do século XIX, o legista Paul Brouardel, observou que 
o coração dos decapitados continuavam a bater por um período 
que podia chegar até uma hora, indicando que não era a parada 
dos batimentos cardíacos o sinal definitivo da morte e sim a morte 
cerebral. Mas tal revelação teve pouco impacto na medicina da 
época e uma das principais contribuições de Brouardel foi a de 
determinar o estado do corpo no estágio gasoso da putrefação, 
denominado de circulação póstuma de brouardel, parâmetro 
utilizado até hoje pela medicina legal.  

De toda forma, durante muito tempo o que prevaleceu 
como sinal de óbito determinante foi a parada cardiorrespiratória. 
Entretanto, a partir da década de 1950 com a introdução de técnicas 
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como a ventilação artificial boca a boca e a massagem cardíaca 
externa foi possível, em certos casos, reverter a parada cardíaca e 
respiratória. Da mesma forma, a utilização de ventiladores e das 
Unidades de Terapias Intensivas (UTI) em hospitais permitiram 
a manutenção das funções vitais do corpo de muitos pacientes, 
colocando novamente em questão qual o sinal definitivo seria 
válido para declarar o óbito.

 No mesmo período, outras mudanças importantes ocorreram. 
Em 1958, dois neurologistas franceses elaboraram o termo coma 
induzido, usado para se referir à manutenção artificial da vida 
para aqueles indivíduos que já estavam sem consciência e sem 
possibilidade de recuperação. Em 1968, a Faculdade de Medicina 
de Harvard, nos EUA, estabelece o critério da morte cerebral, 
confirmada pelo eletroencefalograma. A esse critério veio se somar 
outros, como a cessação de atividade do tronco cerebral. A partir 
daí a morte passou a ser vista como o sinal derradeiro de óbito 
para o indivíduo, pois é o cérebro que comanda todas as demais 
funções do corpo.

Ao longo da história observa-se, portanto, que os critérios 
para definir o óbito e seus sinais foram marcados por várias teorias 
e ideias. Identificar os sinais de óbito era importante não só para 
impedir enterros prematuros, mas também para  definir  as causas 
da morte que são registradas no atestado de óbito. Atualmente, a 
ciência dispõe de instrumentos mais confiáveis para definir os sinais 
de óbito. Ao mesmo tempo, as transformações da medicina, aliadas à 
tecnologia, trouxeram a esperança de que as pessoas possam ter sua 
vida prolongada por meio de aparelhos e máquinas. Somente após 
declarada a morte encefálica é decretado o fim da vida biológica 
pelos médicos e a pessoa declarada legalmente morta. 

(A produção desse verbete está associada ao projeto “Os 
debates sobre a morte e os usos do corpo post mortem no Brasil 
do século XIX, financiado pela FAPEMIG/MG)

(Jean Luiz Neves Abreu)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

A partir do texto abaixo, extraído da Biblioteca virtual em saúde 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/146morte_encefalica.

html), responda as questões abaixo:

1. A partir da leitura do texto acima e da leitura do verbete   

explique em que medida o conceito de “morte encefálica” 

se difere dos critérios de morte adotados nos séculos XVIII 

e XIX:

2. Uma das inovações da medicina permitiu que os órgãos 

do corpo de um indivíduo declarado morto pudesse ser 
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transplantado para outras pessoas. Faça uma pesquisa 

de como funciona a doação de órgãos no Brasil e sua 

importância.

3. O trecho abaixo foi extraído de um artigo publicado no 

jornal Annaes Brasilienses de medicina, da Academia 

Imperial de Medicina, instituição médica existente no Brasil 

do século XIX. Ele diz respeito ao parecer de uma comissão 

de médicos que procurava estabelecer um regulamento 

para a verificação de óbito naquele período. Explique a) Em 

que medida a questão discutida no trecho abaixo pode ser 

relacionada com o verbete “óbito”? b) Por que, de acordo 

com o trecho, do ponto de vista criminal é importante 

atestar de forma correta a causa do óbito?

 
Referência: PARECER da comissão nomeada pela Academia Imperial de 
Medicina sobre o regulamento dos médicos verificadores de óbitos, lido 
na sessão de 11 de Junho de 1865. Annaes Brasilienses de medicina, Tomo 
XVIII,  n. 10, Março de 1867, p.376. Biblioteca Nacional Digital.
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PAGÃO

Você já ouviu falar sobre os pagãos? Sabe quem são eles 
e qual sua importância para a história da humanidade? 
Inicialmente, é importante aprender que, no passado, 

pagão era a pessoa que não tinha sido batizada na religião cristã, 
principalmente na sua vertente católica.

O batismo, do grego, baptizein, significa “mergulhar”. Assim, 
ele simboliza “mergulhar” na religião, ser inserido, pertencer. Por 
isso, quando o Cristianismo se tornou a religião oficial do Império 
Romano, no século IV, o batismo foi incentivado e se tornou 
um sacramento no século XV. Os sacramentos são rituais muito 
valiosos e importantes para a Igreja e para os cristãos.

O batismo se tornou o primeiro sacramento (ritual de fé) 
para todos que desejassem ser cristãos. Na tradição cristã, os 
ensinamentos antigos já orientavam a batizar ainda na infância. 
Dessa maneira, na doutrina oficial do catolicismo, ele é definido 
como um modo de entrada no mundo dos cristãos: um ritual de 
inclusão social e eclesial.

Nas culturas brasileiras, desde a colonização portuguesa na 
América, os saberes sobre os pagãos foram ensinamentos, tanto 
pela Igreja, quanto pelas pessoas no seu cotidiano em estradas 
rurais, lugarejos, vilas e, posteriormente, cidades. O pagão era o 
oposto do cristão. No passado, morrer sem ser batizado gerava um 
grande medo para as populações, pois uma vez não pertencendo 
ao mundo dos cristãos, a alma não batizada não poderia seguir 
os caminhos para o Céu, pois o além-cristão (Céu, Purgatório, 
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Inferno) era destinado apenas para as almas dos cristãos, e só era 
cristão quem fosse batizado. Assim, as almas dos pagãos não tinham 
um lugar para onde ir após a morte. Essa era uma questão, inclusive, 
discutida pela Igreja. 

Oficialmente, na virada do século XII para o XIII, a Igreja 
ampliou o além-cristão. Antes disso, só existia o Céu e o Inferno. 
Com as mudanças na sociedade europeia daquele momento, 
a Igreja aumentou os lugares do além, criando o Purgatório, o 
Limbo dos Patriarcas e o Limbo das Criancinhas. O Purgatório 
foi criado para receber as almas dos pecadores que, quando vivos 
na Terra, não tinham cometido pecados mortais (os mais graves 
de todos). O Limbo dos Patriarcas foi destinado para os profetas 
que defendiam a vinda de um salvador ao mundo (Jesus Cristo) e 
os patriarcas (descendentes dos apóstolos), mas que também não 
tinham sido batizados. Já o Limbo das Criancinhas foi dedicado 
para as crianças mortas não batizadas, identificadas oficialmente 
como pagãs. Limbo é um termo originário do latim. Ele significa 
borda, limite.

A Igreja espalhava no mundo a ideia de que todos precisavam 
se batizar, e como a mortalidade de crianças era muito alta, o 
batismo deveria ocorrer o mais rápido possível. Por isso, ainda 
hoje é comum as crianças serem batizadas enquanto são bebês. A 
crença religiosa ensinada pela Igreja dizia que, depois de batizada, a 
criança, além de pertencer ao mundo dos cristãos, estava protegida 
dos males que circulam no mundo, e, caso morresse, virava anjinho 
e voava para o Céu. O Limbo das Criancinhas só foi excluído pela 
Igreja (deixou de existir) em 2007, quando o Papa Bento XVI 
assinou e o Vaticano publicou, na sua página na Internet (https://
www.vatican.va/content/vatican/pt.html), o documento histórico 
A Esperança da Salvação para as Crianças que Morrem sem Batismo. 

Ao que parece, na colonização da América portuguesa, o 
Limbo não teve muita importância. Nos costumes dos católicos 
do passado, os pagãos não iam para o Limbo. Este lugar não era 
narrado em documentos históricos escritos e também não está 
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presente nas memórias orais das pessoas idosas. Então, para onde as 
almas dos pagãos iam?

Segundo as crenças narradas pelos católicos, os mortos pagãos 
ficavam presos na Terra. Como não foram batizados, eles não 
pertenciam ao tempo e nem aos espaços cristãos. Isso condizia 
tanto ao mundo terreno, como ao Além. Um exemplo disso é 
que os corpos dos pagãos não poderiam ser enterrados em igrejas 
(como eram comuns as práticas dos católicos até o início do século 
XIX no Brasil) e nem nos cemitérios. Os costumes ensinavam que 
eles deveriam ser enterrados do lado de fora dos cemitérios, ou 
próximos de cruzes colocadas onde as pessoas morriam (na beira 
de estradas, por exemplo). Nos espaços rurais também era comum 
enterrar nos currais de boi, pois esse animal esteve no nascimento 
de Jesus Cristo (presépio). Em alguns lugares, no passado, surgiram 
cemitérios exclusivos para esses corpos, chamados cemitérios de 
pagãos. Hoje em dia, alguns deles ainda existem, principalmente nos 
espaços distantes das grandes cidades, e são chamados de cemitérios 
de anjinhos. São patrimônios culturais da nossa sociedade. Além 
desses lugares, era muito comum enterrar os pagãos nos quintais, 
abaixo das biqueiras das casas.

Você já escutou falar sobre o choro dos pagãos? Essa é uma 
crença muito antiga e presente nas memórias da população brasileira. 
Muitos documentos históricos (escritos de memorialistas, cronistas, 
folcloristas, literatura de cordel, filmes nacionais, memórias orais e 
etc) apontam para a crença no choro dos pagãos. No passado, como 
o pagão não ia para o Céu e ficava preso na Terra, sua alma ficava 
próxima de onde seu corpo foi enterrado, ou mesmo junto a ele. 
Acreditava-se que, a qualquer momento, a alma poderia chorar. 
Isso poderia ocorrer até o pagão completar o que seriam os sete 
anos de vida. O choro era o pedido para que alguém o batizasse, 
jogando água sobre seu túmulo, fazendo o sinal da cruz e dizendo 
as palavras: “- eu te batizo (José, Maria) em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo”. Diz a tradição que quem batizasse o pagão se 
tornaria seu padrinho (homem) ou madrinha (mulher). Uma vez 
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batizado, o pagão parava de chorar, se transformava em um anjo e 
voava para o Céu.   

(Joaquim dos Santos)
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ATIVIDADE DIDÁTICA 

1. Diante do que  você pode ler aqui sobre os mortos pagãos e 

as tradições culturais a eles relacionados, pesquise em sua 

comunidade, cidade ou estado os registros escritos que 

falam sobre eles. Exemplos: jornais, livros de memorialistas, 

folcloristas e cronistas, livros de história local e regional, 

sites, blogs etc. Com base nos resultados da pesquisa, 

crie o Dicionário Histórico, colocando verbetes, em 

ordem alfabética, todos relacionados ao tema dos pagãos 

(exemplos: Batismo, Cristão, Católico,  Limbo, Pagão, 

Papa, Ritual, etc.). Cada verbete deve vir acompanhado do 

significado da palavra. Para isso, pesquisa na internet e/ou 

em dicionários. Aprender novas palavras e seus significados 

é importante para fortalecer a aprendizagem da língua 

portuguesa e da história. 

2. Em dupla, realize uma entrevista com pessoas idosas da sua 

comunidade. Pode ser com seus pais, vizinhos ou amigos. 

Na entrevista, procure saber como as pessoas do passado 

falavam sobre os pagãos e como eles são lembrados hoje 

em dia. Identifique se há diferenças e semelhanças entre 

os pagãos do passado e os de hoje. 
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PENA DE MORTE

A Pena de Morte, também denominada de Pena Capital, 
é uma sanção penal em que, no âmbito de um processo 
judicial, se determina a morte de uma pessoa como forma 

de punição pela prática de um crime. Durante séculos, a Pena de 
Morte integrou os ordenamentos jurídicos existentes em todo o 
mundo, desde o «Código de Hammurabi», da antiga Babilônia, 
datado do século XVIII a.C., até a generalidade dos Códigos Penais 
e Criminais promulgados no âmbito da afirmação dos Estados-
nação, durante o século XIX, e mesmo ao longo do século XX na 
vasta maioria dos países.

Atualmente, a recusa da Pena de Morte vai ao encontro 
de um conjunto de valores e direitos humanos considerados 
como fundamentais. Assim, se em 1977 apenas 16 países tinham 
abolido a Pena de Morte dos seus ordenamentos jurídicos, nos 
nossos dias os Estados abolicionistas são já a maioria, superando 
os 140. No contexto europeu, a recusa da Pena de Morte é hoje 
compreendida, em termos públicos, como defesa dos direitos 
humanos. No âmbito da União Europeia, tanto a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem (1950), através do Protocolo 
13 (2003), como a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (2000/2009) evidenciam que o direito à vida é um valor 
fundamental nas sociedades democráticas, sendo a Pena de Morte 
abolida sem reservas. Antes, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
a 10 de dezembro de 1948, fora menos categórica na recusa da 
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Pena de Morte. Refere que «Todo indivíduo tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal» (art.º 3.°) e que «Ninguém será 
submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes» (art. 5°), contudo não existe uma frontal recusa 
da Pena de Morte. De fato, esta sanção persiste ainda em alguns 
sistemas penais nacionais, como é o caso da China, do Irã, da Arábia 
Saudita, do Egito, entre outros, incluindo Estados democráticos e 
com forte desenvolvimento econômico, como o Japão e alguns 
Estados dos EUA.

A Pena de Morte foi sempre definida como uma sanção 
penal a ser aplicada para punir os crimes considerados como mais 
graves, em particular os homicídios. Contudo, sendo o crime uma 
construção social, a perceção da sua gravidade apresenta alterações 
no tempo e no espaço. Por exemplo, durante o século XVIII, o 
Código Penal britânico, que ficou conhecido como o «Bloody 
Code», previa mais de 200 diferentes delitos como podendo ser 
punidos com a Pena de Morte, majoritariamente crimes contra 
a propriedade, o que geralmente é interpretado como uma 
manifestação de defesa tenaz da propriedade privada, sobrepondo-
se à importância atribuída à vida humana. Durante o século XIX 
diminuíram as infrações punidas com a Pena de Morte, até porque 
a perceção social da desproporcionalidade da sanção face ao crime 
cometido levou a que a população diminuísse a apresentação de 
queixas às autoridades sobre os crimes de que tinha conhecimento. 

Durante séculos, a execução da Pena de Morte constituiu um 
ato público, onde a população podia assistir não só à morte, mas a 
todos os suplícios infringidos aos sentenciados à morte, enfatizando-
se o poder intimidatório da aplicação desta pena sobre a população 
em geral.  Os modos de aplicação foram sendo definidos de forma 
diversa ao longo do tempo, variando também de sociedade para 
sociedade, por tipo de crime cometido e mesmo de acordo com 
o estatuto social do condenado. As execuções da pena capital 
fizeram uso da fogueira, da decapitação e do guilhotinamento, da 
crucificação, do envenenamento, do garrote, do desmembramento, 
do esmagamento, entre outros. Atualmente, os ordenamentos 
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jurídicos que ainda mantêm a Pena de Morte e a executam, fazem 
uso de métodos como o fuzilamento, a injeção letal, a eletrocussão, 
o enforcamento, mas ainda também a lapidação, entre outros.

Um dos relatos mais divulgados de uma execução pública 
foi a do camponês francês Robert-François Damiens, acusado de 
atentar contra a vida do rei de França, Luís XV, e condenado à 
morte por desmembramento. Michel Foucault, no início da sua 
obra Vigiar e Punir, reproduz descrições da época sobre o suplício da 
execução a que foi sujeito Damiens, de modo a prolongar a agonia 
do condenado e potenciar o caráter intimidatório da execução. 
Numa altura em que os mecanismos formais de controle social 
eram ainda muito precários, as execuções públicas correspondiam 
a ritualizações que tinham como propósito demonstrar o poder da 
autoridade e desincentivar a população em geral, pela intimidação, 
a recorrer a práticas criminosas. Nestas sociedades marcadas por 
quotidianos muito violentos, as execuções da pena de morte 
constituíam também um espetáculo que atraía muitas pessoas, que 
se manifestavam ruidosamente, relativamente ao comportamento 
do condenado ou dos carrascos.

As instituições do sistema penal tendem a refletir a cultura 
política e os valores sociais predominantes, estando as suas 
transformações igualmente associadas à evolução da sociedade e 
da organização do próprio Estado. Nesse sentido, o século XIX 
ficou marcado pela afirmação de novas concepções sobre o sistema 
penal. As reformas no direito penal, sob influência dos filósofos 
iluministas, tenderam a refletir não só um novo direito de punir, 
mas também uma nova economia política da punição, distribuindo-
se o poder de punir por diferentes instituições, tornando-o mais 
regular, eficaz e rigoroso nos efeitos pretendidos. A afirmação da 
igualdade de todos perante a lei, que o ideário liberal oitocentista 
defendeu e implementou, pressionou igualmente a redefinição 
das práticas punitivas. O direito de punir passou de um poder 
pessoal do soberano, sujeito às suas vontades, para uma prerrogativa 
da sociedade, no sentido de se poder defender, existindo uma 
limitação social do poder do castigo. Se, por um lado, a nova 
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legislação criminal tendeu a ficar marcada por uma codificação 
mais clara e maior proporcionalidade das penas, menor crueldade 
e arbitrariedade na sua aplicação, por outro lado, também ficou 
marcada pelo desenvolvimento de mecanismos de coerção mais 
rigorosos, de modo a efetivar o necessário controle social. 

A concentração do direito de punir no Estado subjugou a 
sua utilização ao interesse público, por oposição à dispersão 
entre diferentes atores públicos e privados que, anteriormente, 
exerciam o poder punitivo. O desenvolvimento do direito penal 
contribuiu grandemente para esta transformação, apresentando-
se, simultaneamente, como uma construção orientada para o 
combate ao crime e para a salvaguarda dos direitos fundamentais 
dos cidadãos. Nesse sentido, a condenação à morte depois de um 
ato processual não seria mais do que um homicídio levado a cabo 
pelo Estado, que não deve utilizar recursos similares aos indivíduos, 
na medida em que detém o monopólio da violência legítima, 
esperando-se uma ação assente em premissas de racionalidade e 
responsabilidade em prol da defesa dos seus interesses enquanto 
Estado, mas também da sua população. Assim, a partir do século 
XIX, uma sociedade da ordem onde o Estado passou gradualmente 
a assumir a gestão da vida dos cidadãos, tornou-se mais difícil a 
aplicação da Pena de Morte, somente aceitável em casos com 
alguma excecionalidade, em que se assumisse a monstruosidade do 
ato criminal e a impossibilidade de ressocialização do criminoso, 
transformando-o numa ameaça permanente para a sociedade.

Além das dinâmicas na organização do Estado, as ideias 
racionalistas e humanitaristas do Iluminismo, afirmadas no 
século XVIII, influenciaram o pensamento relativo ao crime e 
à sua penalização. A Pena de Morte, gradualmente, passou a ser 
considerada como uma punição cruel, degradante e desumana, 
contrariando os princípios definidos para a aplicação da justiça que 
enfatizava a recuperação do delinquente para a vida em sociedade. 
Autor paradigmático desta corrente, Cesare Beccaria é geralmente 
referido como tendo revolucionado a forma de percecionar o 
crime e o modo como este devia ser penalizado. Após a publicação, 
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na cidade de Milão, em 1764, da obra Dos Delitos e das Penas, 
a divulgação das suas ideias, aliada a outras contribuições de 
filósofos iluministas e de pensadores utilitaristas e humanistas, 
como Jeremy Bentham, modelou as reflexões que o crime e a 
justiça penal suscitaram na Europa e na América, enfatizando-se 
a não utilidade da aplicação da Pena de Morte. Reivindicava-se 
a abolição da Pena de Morte e a construção de sanções penais 
mais eficazes e dissuasoras, mas simultaneamente menos severas e 
mais respeitadoras da dignidade humana. Mais do que castigar, à 
justiça penal atribuía-se a função de corrigir comportamentos e 
recuperar para o convívio social os que praticaram crimes. Nesta 
linha de pensamento, as punições exemplares, cruéis e infamantes, 
as execuções e os castigos corporais praticados em público e de 
forma exuberante vão perdendo atualidade.  

Com o liberalismo oitocentista, a punição foi gradualmente 
perdendo a dimensão ritualística e ganhando um caráter processual 
e administrativo. Para esta mudança foi essencial a supressão do 
espetáculo público associado à punição e um afastamento em relação 
à aplicação da Pena de Morte, substituída pelo encarceramento. 

Registaram-se no século XVIII experiências temporárias de 
supressão da Pena de Morte (com Catarina II no Império Russo 
(1767), no ducado da Toscana (1786) e na Áustria (1787)). Foi, 
contudo, a partir do século XIX, num contexto de partilha e 
debate internacional, de reflexão sobre os objetivos e modalidades 
penais, fundamentado no humanismo racionalista e no otimismo 
correcionalista, que a luta contra a Pena de Morte se afirmou com 
caracter nacional e internacional. A Pena de Morte foi inicialmente 
abolida em três Estadoss dos EUA, na Venezuela (1863), San 
Marino (1865) e Portugal (1867). Outros Estados acompanharam 
o movimento abolicionista (Brasil, 1889), contudo, em alguns 
casos, o percurso mostrou avanços e recuos, como ocorreu em 
Itália, onde após a sua abolição formal, em 1889, a Pena de Morte 
foi reintroduzida em 1926, mantendo-se em vigor no âmbito da 
justiça civil até 1947. Noutros casos, como o Reino Unido ou a 
França, teremos de esperar até ao último quartel do século XX 
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para que a abolição da Pena de Morte seja concretizada já num 
contexto democrático e num quadro explícito de defesa dos 
direitos humanos. 

Atualmente, a vasta maioria dos Estadoss aboliu a Pena de 
Morte ou aprovou moratórias relativamente às execuções. A 
erradicação total é objetivo que se procura concretizar, existindo 
várias pessoas e entidades que por todo o mundo perseguem este 
objetivo.

(Maria João Vaz)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Para um melhor conhecimento do tema da Pena de Morte, da 

sua prática no passado e dos debates atualmente existentes 

sobre esta questão no plano nacional e internacional, propõe-

se o desenvolvimento de uma pesquisa (na biblioteca e na 

internet) que explore os seguintes temas e questões:

1. Leitura do preâmbulo da obra de Michel Foucault, Vigiar 

e Punir. Nascimento da prisão (Petropolis, Editora Vozes, 

1999) e pesquisa em jornais da primeira metade do século 

XIX, realizando o levantamento de descrições de execuções 

à Pena de Morte. Análise da dimensão ritualística presente 

nas execuções e dos objetivos que procurava alcançar.

2. Elaboração de uma cronologia e mapeamento da abolição 

da Pena de Morte no mundo, a partir do século XIX.

3. Mapeamento dos Estados que mantêm a Pena de Morte 

nos ordenamentos jurídicos nacionais (referenciar os 

Estados que, embora não tenham abolido a Pena de Morte, 

têm uma moratória e não a aplicam).

4. Identificar elementos e organizações que integram o 

movimento abolicionista desde o século XIX até o presente. 

Sugere-se que se percorram autores como o escritor 

francês Victor Hugo, pioneiro do movimento cívico em prol 

da abolição da Pena de Morte, até organizações atuais, 

como a Anistia Internacional.

5. No sentido de percecionar a atualidade da questão, fazer 
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o levantamento e análise dos argumentos atualmente 

afirmados internacionalmente pelos defensores da abolição 

da Pena de Morte, contrapondo-os aos que defendem a 

manutenção da pena capital. 
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POMPAS FÚNEBRES

Segundo o importante estudo de Ana Cristina Araújo, os ritos 
fúnebres estabelecidos na Igreja católica depois do Concílio 
de Trento (1545-1563) acentuaram a insegurança e o medo 

dos fiéis em relação à salvação da alma. É nesse quadro que se pode 
explicar a busca antecipada de bens de salvação, como aquisição de 
indulgências, encomendas de missas e de outros sufrágios instituídos 
nos testamentos, participação em irmandades e ordens terceiras, 
etc. Como também a preocupação dos fiéis em garantir a máxima 
pompa possível aos rituais celebrados nos últimos momentos de 
vida. O primeiro rito que ocorria logo após a confirmação do 
falecimento era a encomendação do cadáver, realizada pelo vigário 
da freguesia onde habitara o falecido, conforme determinavam, por 
exemplo, as Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. 

A busca de visibilidade nos ritos fúnebres começava com 
as instruções deixadas nos testamentos para a organização do 
acompanhamento que conduziria o cadáver à sepultura. Assim, no 
século XVIII e em princípios do século XIX, não era comum 
no mundo luso-brasileiro a utilização de caixões fechados para o 
transporte dos corpos dos falecidos, e sim o uso de tumbas ou esquifes, 
alugados à Santa Casa da Misericórdia ou a outras irmandades [ver 
imagem 1]. Tais objetos permitiam ao público observar detalhes 
dos corpos sepultados. Os cadáveres eram em geral revestidos com 
mortalhas fúnebres, constituídas por hábitos de ordens religiosas, 
como a franciscana e a carmelita. Conforme analisou João José 
Reis, o comércio de mortalhas fúnebres constituía uma importante 
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fonte de rendas para o Convento de São Francisco da Bahia, no 
início do século XIX. Segundo Ana Cristina Araújo, a utilização 
nos funerais de hábitos de ordens religiosas pode ser explicada por 
preocupações ligadas à salvação, na medida em que a Igreja católica 
havia concedido uma série de indulgências aos fiéis amortalhados 
com aquele tipo de vestimenta sagrada.

DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; 
São Paulo: Edusp, 1989, v. 3, estampa 122, p. 204.

A condução dos corpos dos católicos falecidos até o local 
de sepultamento era feita por meio de uma procissão, em que 
tomavam parte o vigário paroquial com a cruz da freguesia do 
defunto, a Santa Casa da Misericórdia, e as irmandades nas quais 
havia se filiado durante a vida, em ordem de antiguidade. Por 
causa do monopólio que exercia em relação a diversas cerimônias 
fúnebres e práticas de caridade, a Santa Casa tinha precedência sobre 
as demais irmandades. Os irmãos confrades do falecido deveriam 
comparecer à procissão fúnebre portando os trajes e as insígnias 
de cada associação. A legislação eclesiástica determinava também 
que, no momento de falecimento de um homem adulto, os sinos 
de sua freguesia deviam tocar três vezes. No caso da morte de uma 
mulher adulta, os dobres fúnebres seriam em número de dois. Por 
fim, no caso de menores cujas idades se situavam entre 7 e 14 anos, 
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deveria ser feito um único sinal fúnebre. No momento em que saía 
a procissão com o corpo do falecido, e por ocasião do sepultamento 
deste, a mesma quantidade de dobres fúnebres deveria ser oferecida. 
Ao todo, seriam feitos até nove dobres por homem, seis por mulher 
e três para fiéis de menor idade. Esta hierarquia não era casual, 
e correspondia às qualidades atribuídas pela sociedade do Antigo 
Regime ao sexo e à idade dos falecidos.

Havia ainda outros sinais de reconhecimento externo que 
acompanhavam o falecimento dos fiéis católicos. Sem dúvida, entre 
os mais importantes situavam-se as manifestações de luto. Conforme 
Ana Cristina Araújo, a ênfase dada ao luto cerimonial estendeu-se 
durante todo o século XVIII, ainda que tenha havido, no mesmo 
período, tentativas conduzidas por autoridades para simplificar os 
referidos rituais. Nessa direção, pode ser mencionada a pragmática 
de D. João V de 1749, que estabelecia o período máximo de seis 
meses de luto, aplicado à morte de pessoas reais e ao falecimento 
de pessoas muito próximas. O período mínimo de luto estender-
se-ia por 15 dias, sendo aplicado por ocasião da morte de parentes 
afastados. No que diz respeito às viúvas, o alvará de 17 de agosto de 
1761 impediu que continuassem a guardar o luto pelo período de 
um ano, isoladas em cômodos domésticos, reduzindo-se o período 
de reclusão para um mês apenas.

Conforme analisaram vários historiadores, as missas constituíam 
o principal sufrágio destinado à salvação das almas dos fiéis católicos. 
Além do ritual da celebração eucarística, diversas boas obras podiam 
também interceder favoravelmente na passagem da alma ao além, 
tais como os acompanhamentos prestados por padres e irmandades, 
esmolas dadas aos pobres que compareciam aos enterramentos, etc. 
A variedade de rituais e as despesas implicadas na realização dos 
mesmos obedeciam a hierarquias socioeconômicas bem definidas. 
A legislação eclesiástica recomendava que o máximo de missas 
e demais sufrágios devia ser previsto nos testamentos, de acordo 
com as possibilidades materiais de cada fiel. Assim, sob o pano de 
fundo das crenças ligadas à salvação e das determinações da Igreja, 
pode-se compreender a grande concentração de missas e de outros 
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rituais celebrados por ocasião da morte, e que se estendiam até 
aproximadamente um ano depois. Para comportar tal investimento 
simbólico, os fiéis dispendiam uma considerável parte das riquezas 
acumuladas durante a vida. Centenas e, por vezes, milhares de 
missas eram ditas ainda em presença do cadáver, nos dias sucessivos, 
no sétimo dia ou no trigésimo dia após o falecimento. No caso de 
alguns fiéis que contavam com maiores possibilidades materiais, 
poderia também ocorrer a instituição de missas perpétuas, ditas 
em caráter diário, semanal ou no aniversário do falecimento, cuja 
celebração era garantida por rendas obtidas com o aluguel de 
propriedades ou com o pagamento de juros sobre capitais. 

Grandes quantias eram também requeridas para garantir 
o acompanhamento de inúmeros sacerdotes ao enterro, como 
também para os gastos com a cera necessária para as velas conduzidas 
pelos acompanhantes e para a iluminação do templo. Os funerais 
mais solenes poderiam prever despesas com a ornamentação do 
espaço sagrado e com ofícios fúnebres. A respeito da ornamentação 
dos templos, ainda são relativamente pouco estudadas as atividades 
dos armadores, profissionais que se especializaram nesse tipo de 
ocupação. Realizados, de forma geral, ainda na presença do corpo 
do falecido, os ofícios fúnebres implicavam em gastos substanciais, 
que variavam de acordo com o número de sacerdotes envolvidos, 
com o aparato musical empregado, e com a duração da cerimônia, 
conforme analisou Adalgisa Arantes Campos.

Ao envolver vastos recursos materiais e ao requerer a participação 
de vários fiéis, de sacerdotes e de profissionais especializados na 
oferta de serviços fúnebres, a prática da morte solene vivenciada 
pelos católicos durante o Antigo Regime não atendia apenas às 
necessidades de salvação da alma do falecido. Conforme analisaram 
Ana Cristina Araújo e João José Reis, por meio da mobilização da 
comunidade de fiéis devotos e de especialistas do sagrado, os rituais 
fúnebres permitiam aos vivos superar a dor da partida do membro 
falecido. A crença na eficácia dos ritos realizados, como também 
o caráter coletivo e público das celebrações fúnebres, produziam 
um sentimento de amparo junto aos parentes e aos indivíduos 
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próximos do falecido, de esperança pela salvação da alma de quem 
partia, e de continuidade e renovação da vida entre os que ficavam.

Na segunda metade do século XVIII e ao longo de todo o 
século seguinte, ocorreram transformações no ideal e na prática da 
morte solene. Essas mudanças foram muito complexas e envolveram, 
no mundo luso-brasileiro, questões ligadas ao sentimento religioso, 
entre outros fatores. Com relação ao aspecto mencionado, podem-
se mencionar os comentários contrários às pompas fúnebres 
elaborados por Matias Aires da Silva de Eça. Na sua obra mais 
conhecida, o letrado luso-brasileiro considerava como vaidade ou 
vanglória a busca de fausto no momento da agonia. Além disso, 
pesquisas recentes mostraram que as modificações da legislação 
testamentária durante o período pombalino, limitando as quantias 
aplicadas à salvação da alma dos defuntos, também impactaram a 
realização de cerimônias fúnebres. Por fim, ao longo de todo o 
século XIX, medidas sanitárias influenciadas pelos saberes médicos 
então vigentes tiveram o efeito de afastar o corpo dos mortos do 
contato dos vivos, diminuindo a exposição pública do cadáver por 
ocasião das cerimônias fúnebres. Assim, em substituição à morte 
“espetáculo” ou morte “barroca”, foi construído um ideal de morte 
mais simples, vivida em caráter mais íntimo pelos fiéis. 

(William de Souza Martins)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AIRES, Matias. Reflexões sobre a vaidade dos homens. Ed. fac-similar da de 1752. 
Rio de Janeiro: Livraria Editora Zélio Valverde, 1948. Link: https://www.
google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_s%C3%B4bre_a_
vaidade_dos_homens/3jM-AAAAIAAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq

ARAÚJO, Ana Cristina. A morte em Lisboa: atitudes e representações 
(1700-1830). Lisboa: Editorial Notícias, 1997. Link: https://estudogeral.
uc.pt/handle/10316/47432

https://www.google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_s%C3%B4bre_a_vaidade_dos_homens/3jM-AAAAIAAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq
https://www.google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_s%C3%B4bre_a_vaidade_dos_homens/3jM-AAAAIAAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq
https://www.google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_s%C3%B4bre_a_vaidade_dos_homens/3jM-AAAAIAAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq
https://www.google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_s%C3%B4bre_a_vaidade_dos_homens/3jM-AAAAIAAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq
https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/47432
https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/47432
https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/47432


Mara Regina do Nascimento | Mauro Dillmann (Org.)

340

CAMPOS, Adalgisa Arantes. As irmandades de São Miguel e as almas do 
Purgatório: culto e iconografia no Setecentos mineiro. Belo Horizonte: C/
Arte, 2013.

DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989, v. 3.

REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no 
Brasil do século XIX. São Paulo: Cia. das Letras, 1991.

VIDE, D. Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do Arcebispado da 
Bahia (1707). Int. e ed. Bruno Feitler e Evergton Sales Souza. São Paulo: 
Edusp, 2010. Link: http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/handle/fcrb/227

http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/handle/fcrb/227
http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/handle/fcrb/227


Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

341

ATIVIDADE DIDÁTICA

Leia abaixo o fragmento do documento histórico selecionado. 

Em seguida, realize as atividades pedidas:

“No mesmo local, vi pela primeira vez, no Rio, os funerais de um 

adulto. O corpo foi trazido pelas ruas numa espécia de liteira 

aberta, ou antes, tabuleiro, coberto de veludo negro, enfeitado 

de fitas douradas e munido, como os féretros europeus, de oito 

alças. A maceira ou ataúde tem cerca de dois pés e meio de 

largo, seis de comprido e de seis a oito polegadas de fundo, 

de tal maneira que o corpo, posto de costas, fica inteiramente 

exposto à vista (...). Não o levam nesse passo lento e solene 

em perfeita procissão, tal como melhor parece quadrar uma 

dor profunda, mas sim numa pressa indecente, uma espécie 

quase que de corrida, em meio de alto vozerio e com um ar de 

grosseira alegria. Os míseros despojos do homem vão cobertos 

de todos os galantes atavios de um dia de festa, o rosto 

pintado, os cabelos empoados, a cabeça pintada com uma 

guirlanda de flores ou coroa de metal; não havendo para essa 

faceirice outros limites além dos que lhe impõe a habilidade 

dos amigos sobreviventes. Fica assim o defunto em condições 

de comparecer perante o guarda das chaves dos céus e de 

ser por este apresentado ao Juiz das almas, que dele terá, ao 

que nos asseguram seus delegados terrenos, uma excelente 

impressão”. (LUCCOCK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e 

partes meridionais do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 

Edusp, 1975, p. 38).
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1. Faça uma pesquisa, situando o autor e a obra que produziu, 

procurando explicar os motivos que o conduziram ao Rio 

de Janeiro.

2. A descrição que o autor oferece sobre práticas presentes 

nos sepultamentos realizados no Rio de Janeiro se aproxima 

da análise feita no verbete? Justifique a sua resposta.

3. Que tipo de perspectiva John Luccock assume em relação 

aos rituais fúnebres realizados no Rio de Janeiro? Justifique 

a sua resposta.

4. A partir de pesquisas e de outras leituras, consegue 

identificar os que são denominados pelo autor como 

“guarda das chaves do céu”, “Juiz das almas” e “delegados 

terrenos”? Explique. 
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PURGATÓRIO

No período medieval, a Igreja esforçou-se para se afirmar 
enquanto mediadora no processo de salvação dos fiéis, 
encaminhando-os através de diversas práticas religiosas 

que combatessem o pecado. Simultaneamente, infundia medo 
em todos os que acreditavam, para que não caíssem na tentação 
e no Juiz Final fossem condenados ao castigo eterno. Para Jacques 
Le Goff, o Purgatório nasceu no século XII, mas a historiografia 
tem esgrimido argumentos, demonstrando falta de unanimidade 
relativamente a este assunto.

Sujeito a um processo, o conceito foi sendo construído ao 
longo do tempo e permanece entre os crentes até a atualidade, 
tendo estado sujeito a mutações e a diferentes olhares. Foi, porém, 
no Concílio de Lyon (1245) que se associou o Purgatório ao 
lugar de purificação das penas cometidas sem terem sido objeto 
de perdão. Eram penas consideradas menores que não tinham sido 
penitenciadas, pois as mais graves conduziriam ao Inferno, lugar de 
aprisionamento permanente das almas.

Durante a Idade Média, a Igreja preocupou-se em demonstrar 
os laços entre vivos e mortos, assim como a eficácia da missa, 
das orações e da caridade para aliviar as penas cometidas. Santo 
Agostinho discutiu a purificação temporária das almas através do 
fogo e, nesse sentido, o terceiro lugar aproximava-se do Paraíso, 
possibilitando que as almas resgatadas lhe acedessem.

Os reformadores protestantes atacaram a existência do 
Purgatório, demonstrando a ineficácia das orações em favor das 
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almas, o que constituiu um enorme revés para a Igreja, que tinha 
alcançado muito poder com a celebração de missas e com as 
indulgências.

Após Trento, o Purgatório registrou uma presença massiva no 
mundo dos vivos, algo nunca antes registrado. A ação dos crentes 
desdobrou-se na multiplicação de esforços salvíficos para que as 
suas almas permanecessem nele o menor tempo possível, embora 
se desconhecesse em absoluto o tempo do Purgatório. Este tempo 
estava diretamente associado ao investimento dos vivos, pois 
quantas mais missas, preces e ações caritativas, mas rapidamente 
a alma em questão podia ser liberta, o que, como a historiografia 
tem afirmado remete para julgamentos individuais. Tudo dependia 
da ação dos vivos e da sua relação com os mortos, colocando as 
almas totalmente dependentes deles. O fato resultou num enorme 
poder da Igreja, que o vertia para os fiéis sob diferentes formatos, 
infundindo muito medo entre eles. Assim, a celebração de milhares 
de missas foi associada a uma literatura difusora da ideia, bem 
como a uma enorme profusão de imagens sobre as almas a arder 
no fogo do Purgatório. Mas a celebração de missas, muitas missas, 
exigia receitas permanentes, vindas de legados, mas também e 
essencialmente de peditórios, no caso das confrarias das Almas e de 
outras. Os peditórios feitos pelas confrarias das Almas tinham como 
objetivo o envolvimento de todos numa causa comum. Sacerdotes, 
altares, painéis das almas, paramentos e alfaias litúrgicas, hóstias, cera, 
vinho eram necessários para as missas. A estes associavam-se em 
algumas ocasiões a música, abrilhantando as cerimônias litúrgicas 
mais importantes, quando era também preciso chamar e pagar a 
confessores para aliviarem de pecados as almas dos vivos.

Essa presença constante da morte foi incentivada pela Igreja, 
difundida pelas Constituições Sinodais, praticada por todas as 
confrarias e particularmente pelas das Almas, mas igualmente pelos 
manuais de bem morrer. O mesmo se refira sobre a crença do 
poder de alguns santos para libertar almas do cárcere do Purgatório.

O movimento em favor da intercessão das almas padecentes 
no Purgatório encontrou nas confrarias desta invocação as 
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parceiras ideias para através dos peditórios, procissões, missas, 
sermões, responsos, ladainhas, festas dos Santos, dos Fiéis-Defuntos, 
“Aniversário das almas” e das indulgências colocaram as almas 
permanentemente na agenda dos vivos, alimentando a ideia do 
resgate do Purgatório. Foi a rede confraternal conjuntamente com 
o clero que colocou no terreno o culto das almas e o tornou muito 
popular durante a Idade Moderna. 

Com grande centralidade na vida dos vivos, o que se expressava 
nas preocupações diárias, o Purgatório estava também presente 
na invocação das almas ao cair da noite, nos altares, nas caixas de 
esmolas, nos peditórios em diferentes alturas do ano, ritualizando 
a necessidade de pedir para salvar, mas igualmente nas festas 
fúnebres. Este enorme investimento conhecido na Idade Moderna 
contribuiu para o tempo de “apogeu” deste lugar intermediário.

Por envolver todos, o Purgatório entranhou-se na vida dos 
vivos de uma forma difícil de aguentar. No século XVIII tudo se 
alterou devido a vários fatores. A inflação sentida em setecentos 
fez disparar o preço das missas, ecoando exigências constantes dos 
sacerdotes para as instituições subirem o preço das missas. Com falta 
de verbas para pagar, as confrarias iam cedendo quando podiam, mas 
oscilavam entre a subida e a descida do preço, começando também 
a diminuir o volume de missas e a sua periodicidade. Nos legados, 
as missas ficavam por celebrar porque os capelães se negavam a 
dizê-las sem os aumentos pretendidos. As capelas eram largadas e 
as missas ficavam por celebrar. O setor encontrava-se em completo 
estrangulamento, ao mesmo tempo que os irmãos se mostravam 
cada vez mais renitentes em participar nos peditórios, como estes 
rendiam cada vez menos. Também o número de candidatos para 
ingressar nas confrarias era cada vez mais diminuto. Os tempos 
eram de mudança, pautados pelas ideias iluministas e a progressiva 
secularização, que levaram a uma menor crença no Purgatório e 
consequentemente a um menor investimento também em legados. 
Como referem as fontes, os irmãos esmoreciam na crença que os 
tinha galvanizado. O descalabro era evidente e denunciava ainda 
administrações danosas, conflitualidade interna e externa. Na 
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tentativa de amenizar o grave problema, buscou-se em Roma 
breves de redução e anulação de missas e mandaram-se celebrar 
a locais e instituições onde o preço era mais baixo, ou seja, um 
Purgatório mais barato. Mas tudo isto não resolvia o problema, 
antes contribuía para a descrença. Era o Purgatório a estremecer, 
mas não a seu fim!

(Maria Marta Lobo de Araújo)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Tendo em atenção a especificidade do conceito, propõe-se 

atividades destinadas a alunos de Ensino Médio.

Assim, sugere-se:

1. Pesquisar na internet imagens alusivas ao Purgatório;

2. Visitar um arquivo e pesquisar fundos documentais de 

confrarias onde existam livros de missas, de pagamento a 

capelães e testamentos;

3. Imagine-se a viver na Idade Moderna e elabore o seu 

testamento;

4. Visitar museus para observar paramentos e alfaias litúrgicas;

5. Visitar igrejas e capelas onde tenham existido confrarias 

das Almas e fotografar e filmar caixas de esmolas, retábulos 

alusivos às almas do Purgatório, assim como outro 

património existente;

6. Recolher música alusiva às almas do Purgatório;

7. Em articulação com o professor de Artes (linguagem 

música), formar um grupo para cantar músicas alusivas às 

Almas do Purgatório.
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RESSURREIÇÃO

“Entregamos seu corpo à terra: terra à terra, cinza à 
cinza, pó ao pó, - na esperança da ressurreição para a 
vida eterna em Cristo Jesus, que transformará o nosso 

corpo mortal para ser igual ao seu corpo glorioso. Deus Pai, que 
criou este corpo; Deus Filho, que por sangue redimiu este corpo; 
e Deus Espírito Santo, que, pelo Batismo santificou este corpo, o 
guarde até o dia da volta de Cristo, quando todos vão ressuscitar”.

 O texto acima faz parte do ritual litúrgico cristão, utilizado 
por luteranos para cerimônias de sepultamento. No caso, esse 
trecho “Entregamos seu corpo à terra...” é proferido pelo pastor(a)/
padre diante do túmulo, quando os restos mortais são baixados 
ou colocados na sepultura. Após esse ato, o sepulcro é fechado, há 
algumas palavras de despedida e uma oração/bênção final.

Ainda que citando o trecho de um rito litúrgico luterano, 
em linhas gerais, os atos litúrgicos de sepultamento de outras 
denominações cristãs, sejam católicas romana ou ortodoxa, de 
outros grupos protestantes, evangelicais e pentecostais, têm rituais 
muito próximos e um ponto em comum: a menção à ressurreição 
dos mortos. A crença na ressurreição é o que une as mais diferentes 
igrejas e correntes teológicas cristãs, mesmo com divergências em 
outros aspectos doutrinários de fé e prática. 

Ressuscitar significa voltar a viver. Na perspectiva cristã, uma 
volta à vida no mesmo corpo. Ressurreição está ligada ao ressurgir 
de uma mesma identidade. Assim, o livro sagrado dos cristãos, 
menciona as ressurreições ocorridas, antes de Cristo realizadas 
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através dos profetas Elias e Eliseu (livros: 1°Reis 17 e 2°Reis 4 e 
13), feitas por Cristo (Evangelhos de Lucas 7 e 8, João 11 e Mateus 
27), a do próprio Cristo (Evangelhos de Mateus 28, Marcos 16, 
Lucas 24 e João 20) e após a Cristo, pelos apóstolos São Pedro 
e São Paulo (livros de Atos 9 e 20). Em todas as ressurreições, o 
morto voltou a viver no mesmo corpo. Importante ressaltar que a 
ressurreição de Cristo se diferenciou das demais ressurreições antes 
e após a dele. Cristo ressuscitou para não morrer mais, ao passo que 
as outras pessoas que ressuscitaram na narrativa bíblica, faleceram 
posteriormente.

Desde a ressurreição de Cristo, os cristãos alimentam a 
esperança do próprio ressurgimento após a morte, de ter uma 
ressurreição como a de Jesus. Essa esperança está baseada nas 
promessas feitas por Cristo nos evangelhos, como, por exemplo, 
quando disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 
ainda que morra viverá” (João 11) e “está chegando a hora em que 
todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das 
suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e 
aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados” (João 
5). 

Esse ensino foi reforçado no testemunho dos apóstolos, 
especialmente através de epístolas, cartas que circulavam entre 
cristãos nos primeiros séculos e que serviam de orientação 
doutrinária para a igreja de então. Nestas cartas há menções à 
ressurreição de Cristo e à ressurreição futura dos cristãos, como na 
escrita por São Paulo aos Coríntios, capítulo 15: “Mas a verdade 
é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os mortos 
também serão ressuscitados”. Também, para orientação quanto a 
esse ensino e por defesa doutrinária, a Igreja elaborou confissões de 
fé. Como resultado dos concílios de Nicéia (325), Constantinopla 
(381) e Calcedônia (451), foi elaborado o Credo Niceno, que no 
texto afirma o seguinte: “confesso um só Batismo para remissão 
dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do 
mundo vindouro”. Além do Credo Niceno, há outros dois credos 
ecumênicos, Atanasiano (elaborado provavelmente no século VI) 
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e o Apostólico (possivelmente final do século I), que reafirmam o 
ensino acerca da ressurreição.

Passados séculos da escrita da Bíblia e de documentos da Igreja 
Cristã, a crença na ressurreição continua sendo fundamento de fé 
para os cristãos. Seu ensino é reforçado a cada morte testemunhada, 
a cada velório e sepultamento, onde se ouve as palavras “Entregamos 
seu corpo à terra: terra à terra, cinza à cinza, pó ao pó, - na esperança 
da ressurreição para a vida eterna em Cristo Jesus”, um olhar para 
a “a vida do mundo vindouro”. 

O ressurgir de Cristo dentre os mortos e a futura ressurreição 
dos fiéis apontam para o passado e para o futuro, para os tempos 
do fim.

(Renato Rodrigues Farofa)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Como sugestão de atividade, visitar um ou mais cemitérios 

e observar as sepulturas, em especial os epitáfios. Anotar se 

há menções à ressurreição e outros aspectos relacionados à 

esperança de vida após a morte. Após a visitação, realizar um 

debate com os estudantes acerca de suas observações no 

espaço cemiterial.
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SACRAMENTOS

Segundo a doutrina católica exposta no Concílio de Trento 
(1545-1563) e atualizada no Concílio Vaticano II (1961-
1965), os sacramentos foram pessoalmente instituídos por Jesus 

Cristo, contando-se em número de sete: o batismo, a confirmação, a 
eucaristia, a penitência, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio. 
Segundo a constituição apostólica Sacrosanctum Concilium, 
promulgada à época do Concílio Vaticano II, os sacramentos são 
definidos como a comunicação aos fiéis dos mistérios da revelação, 
sintetizados por excelência nos episódios da paixão, morte e 
ressurreição de Jesus Cristo. Conforme a constituição Lumen 
Gentium, também elaborada no tempo do Vaticano II, por meio 
do sacramento do batismo os fiéis são incorporados à Igreja. A 
partir da confirmação ou crisma, o vínculo dos cristãos à Igreja 
se torna mais perfeito. Participando da comunhão eucarística, os 
fiéis manifestam a unidade da Igreja. Por meio da penitência, os 
fiéis pecadores se reaproximam da Igreja. Na unção dos enfermos, 
a Igreja recomenda os cristãos padecentes à misericórdia de Cristo. 
Por meio do sacramento da ordem sacerdotal, alguns fiéis são 
chamados a desempenhar o pasto espiritual no âmbito da Igreja. 
Por fim, no sacramento do matrimônio, o vínculo conjugal entre 
fiéis representa o amor de Cristo à Igreja. Eis, em síntese, o sentido 
teológico dos sacramentos para a Igreja católica.

No século XVI, os decretos do concílio tridentino a respeito 
dos sacramentos procuravam defender o dogma católico das críticas 
desenvolvidas por Lutero e por outros reformadores protestantes. 
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Lutero, cuja doutrina da justificação pela fé considerava as sagradas 
escrituras como única fonte da revelação, descartando a tradição dos 
pais da Igreja e as determinações dos concílios, aceitou que apenas 
o batismo e a eucaristia podiam ser considerados sacramentos. Além 
disso, no que diz respeito à comunhão eucarística, Lutero invalidou 
o dogma da transubstanciação, segundo o qual as espécies de pão 
e de vinho eram transformadas pelo sacerdote em corpo e sangue 
de Cristo, durante o ritual da missa. Reconhecida pela Igreja desde 
o IV Concílio de Latrão (1215), e reafirmada pelo Concílio de 
Trento, a doutrina da transubstanciação foi substituída na teologia 
luterana pela da consubstanciação. De acordo com esta, durante a 
celebração eucarística, não ocorria a transformação da substância 
do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Ainda que Lutero 
tenha seguido um caminho intermediário em comparação com 
outros reformadores no que diz respeito ao papel da eucaristia, 
a doutrina reformada do sacerdócio universal dos fiéis limitava 
o papel do clero no âmbito da Igreja fundada pelo reformador 
alemão.

Nas regiões católicas, em contraste, a atuação do clero foi 
muito ampliada após o Concílio de Trento. Um dos principais 
instrumentos de reforço encontrava-se no papel que os sacerdotes 
exerciam na administração de sacramentos aos fiéis. Assim, de acordo 
com diversos estudiosos, a Reforma Católica não se restringiu a 
reagir diante das teses protestantes, buscando também atualizar e 
fortalecer a ação da Igreja no âmbito da sociedade cristã. Em torno 
da defesa dos sete sacramentos e das atividades desempenhadas pelo 
clero na gestão dos mesmos, a Igreja católica reorganizou diversas 
das suas atividades pastorais. A partir da leitura dos decretos do 
Concílio de Trento e das constituições diocesanas, publicadas após 
a realização de sínodos em diferentes dioceses católicas, é possível 
identificar um amplo programa de sacramentalização da sociedade 
cristã. Somente no Reino de Portugal, nas ilhas atlânticas e na 
Índia portuguesa, foram realizados 41 sínodos no século XVI. 
Na América portuguesa, a realização de sínodos foi mais tardia, 
ocorrendo pela primeira vez em 1707, por iniciativa do arcebispo 
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da Bahia, D. Sebastião Monteiro da Vide. Todo o primeiro livro 
das Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia é dedicado aos 
sacramentos, o que confirma a importância que assumiram para a 
instituição eclesiástica, dentro do objetivo de aprofundar a própria 
influência junto aos fiéis. Em seguida, serão examinadas as diretrizes 
estabelecidas para cada sacramento a partir da documentação 
referida, com ênfase nos aspectos associados à temática da morte, 
que constituem o objetivo principal do Guia.

No que diz respeito ao batismo, os cânones do Concílio 
de Trento procuraram defender a validade do sacramento, cuja 
recepção era indispensável à salvação dos fiéis, devendo, além disso, 
ser realizado na infância. As Constituições do Arcebispado da Bahia 
determinavam, em caráter complementar, que o batismo deveria ser 
ministrado aos fiéis até os oito dias de vida. O celebrante autorizado 
a realizar o ritual era o pároco da freguesia onde habitavam os pais 
da criança recém-nascida. Não obstante, em caso de risco de morte 
no parto, as parteiras ou qualquer pessoa podiam batizar o recém-
nascido. 

Segundo os decretos do Concílio de Trento, a administração 
do sacramento da confirmação estava reservada apenas ao bispo em 
sua diocese, e não a qualquer sacerdote, sob pena de excomunhão 
aos que declarassem o contrário. As Constituições da Bahia 
complementavam que o santo crisma podia ser recebido a partir dos 
sete anos de idade, exceto nos casos em que o fiel se encontrava em 
perigo de perder a vida. Se fosse de idade adulta, devia confessar-se 
antes de receber o sacramento.

A recepção do sacramento da eucaristia ao menos uma vez ao 
ano, por ocasião da Páscoa, era obrigatória a todos os fiéis católicos 
que haviam atingido a idade da discrição que, no caso dos homens, 
situava-se na faixa dos catorze anos, e das mulheres, dos doze 
anos. De acordo com a doutrina fixada pela Igreja, a eucaristia 
encontrava-se acima dos demais sacramentos, na medida em que 
continha o verdadeiro corpo de Cristo. Por isso, era correntemente 
chamado de santíssimo sacramento. O sacramento da eucaristia era 
considerado um alimento espiritual para aqueles que, deixando 
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a vida terrena, preparavam-se para serem julgados por Cristo 
no além. Quando os fiéis se encontravam em perigo de morte, 
os párocos deviam lhes administrar o sacramento por modo de 
viático, isto é, por meio de uma pequena procissão que saía às ruas 
ao som de sinos e campainhas, em que era conduzido o santíssimo 
sacramento. Pelo mesmo motivo, a Igreja recomendava a recepção 
do santíssimo sacramento aos condenados à morte pela justiça, aos 
soldados que se preparavam para batalhas, aos mareantes que saíam 
para navegações e às mulheres grávidas antes da hora do parto.  

O sacramento da penitência foi instituído pela Igreja para 
retirar os fiéis do pecado após o batismo. Para conseguir lavar 
satisfatoriamente as suas culpas, e se beneficiar da recepção desse 
sacramento, os fiéis católicos deviam praticar três ritos sucessivos: 
a contrição ou arrependimento; a confissão geral a um sacerdote 
de todos os pecados cometidos, mortais ou veniais; e, após a 
absolvição concedida pelo clero, o cumprimento das penitências 
determinadas pelo mesmo. Conforme mostraram trabalhos clássicos 
da historiografia, o sacramento da penitência recebeu máxima 
atenção na Reforma Católica, que o utilizou para aprimorar o 
controle das consciências e do comportamento moral dos cristãos. 
A prática da confissão anual constituía também preceito que devia 
ser cumprido por todos os fiéis leigos.

Prescrito pelo Concílio de Trento e detalhado nas Constituições 
do Arcebispado da Bahia, os vigários de cada paróquia deviam 
zelar pela correta e imediata administração do sacramento da 
extrema-unção, sob pena de serem presos e de ficarem suspensos 
por seis meses dos seus ofícios. O sacerdote devia se dirigir à casa 
do moribundo levando a âmbula, recipiente que continha o óleo 
utilizado no ritual; um crucifixo e uma caldeira de água benta, 
que podiam ser conduzidos por leigos ou sacerdotes; e o livro do 
ritual romano. Em todo o percurso, o sacerdote devia rezar salmos 
penitenciais [Ver imagem 1 e atividade didática]. O corpo do 
enfermo devia ser objeto de cinco unções substanciais: nos olhos, 
orelhas, narizes, boca e mãos. Os corpos dos homens podiam ser 
também ungidos no tórax e nas costas, mas não o das mulheres. 
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Todo o ritual da unção devia ser praticado com orações e palavras 
de conforto, ditas pelo sacerdote ao enfermo.

O sexto sacramento, o da ordem, constituía para a Igreja 
católica um dos pilares para a manutenção de hierarquias no âmbito 
da sociedade cristã. Nesta, como já se viu, o clero era considerado 
o único corpo autorizado a administrar a eucaristia e os demais 
sacramentos. Os cânones do Concílio de Trento dispunham que 
apenas os bispos, cuja autoridade era atribuída diretamente pelo 
papa, podiam ordenar presbíteros ou sacerdotes. As Constituições 
do Arcebispado da Bahia determinavam que somente os sujeitos 
considerados capazes pelos bispos podiam receber as ordens sacras. 
Os óleos utilizados na administração dos sacramentos do batismo, 
confirmação, extrema-unção e ordem benzer-se-iam pelo bispo 
durante a quinta-feira santa.

De acordo com o Concílio de Trento, o sacramento do 
matrimônio estabelecia um vínculo de natureza indissolúvel entre 
os cônjuges que o contraíam. Sempre preocupado em estabelecer 
hierarquias no interior da sociedade cristã, o Concílio condenava à 
excomunhão aqueles que diziam que o estado de casado era mais 
perfeito do que o do celibato, que caracterizava o estado sacerdotal. 
Nas regiões protestantes, a extinção do sacramento da ordem, com 
a correspondente permissão para os pastores se casarem, aproximou 
estes últimos do modo de vida dos fiéis. Para que o matrimônio 
pudesse ser celebrado, era necessária a presença do casal, de um 
sacerdote e de duas testemunhas. Antes da realização do rito, a 
Igreja investigava se havia impedimentos que pudessem obstar a 
união, constituídos, por exemplo, na existência de parentesco entre 
os cônjuges, por consanguinidade ou afinidade; de condenações na 
justiça; ou de votos de natureza religiosa feitos pelos contraentes. 
Assim como praticou no sacramento da confissão, a Igreja católica 
utilizou o sacramento do matrimônio como um pilar para o extenso 
programa de disciplinamento e controle da moralidade dos fiéis.

(William de Souza Martins) 
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Leia o trecho selecionado abaixo e observe atentamente a 

imagem que corresponde ao mesmo. Em seguida, desenvolva 

as atividades propostas.

“Extrema-unção levada a um doente”
“(...). Na sua maior simplicidade consiste essa cerimônia em um 
irmão carregando uma sineta e seguido de dois soldados de cabeça 
descoberta, com a arma virada em sinal de luto; vêm em seguida 
quatro outros irmãos, precedendo o padre, que caminha sob um 
pálio (...) sustentado por seis varas, havendo também músicos 
negros e uma retaguarda militar”.

“Cada paróquia tem a sua irmandade do Santíssimo, encarregada 
de escoltar o padre no momento de levar a extrema-unção a um 
doente (...)”.
“(...). É difícil, confesso, ter uma ideia da horrível algazarra produzida 
pela música estridente e desafinada desses seis negros executando 
com entusiasmo valsas, alemandas, lundus, gavotas, recordações 
de baile, militarmente entrecortadas pela trombeta da retaguarda, 
que domina tudo com uma marcha cadenciada. A esse conjunto 
revoltante de melodias e ritmos contrários, junta-se ainda o 
movimento mais lento de um coro de vozes esganiçadas e fanhosas 
de uns trinta negros devotos, entoando as litanias intermináveis 
da Virgem. Essa inexplicável e indecisa mistura de instrumentos 
e vozes humanas acompanha-se ainda de um baixo contínuo de 
outro gênero: o carrilhão de cada uma das igrejas diante das quais 
passa o cortejo (...). Em resumo, esse inexprimível imbróglio de 
estilo e de harmonia, que tanto de perto como de longe irrita o 
sistema nervoso com sua barbárie revoltante, imprime com efeito 
um sentimento de pavor no coração do homem, mesmo bem 
disposto; efeito calculado, sem dúvida, no rito primitivo, mas que 
hoje ridiculariza essa cerimônia e retira dela qualquer dignidade 
religiosa” (DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao 
Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989, v. 3, p. 166-167).

1. Faça uma pesquisa, situando o autor do texto acima na 

época em que viveu no Rio de Janeiro.
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2. Tente identificar na imagem os objetos de culto e os 

indivíduos que participam do ritual.

3. Identifique e separe do texto os adjetivos empregados pelo 

autor para se referir às músicas e aos cânticos realizados 

durante o ritual da extrema-unção.

4.  Que tipo de perspectiva o autor assume em relação aos 

rituais católicos? Explique.

DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; 
São Paulo: Edusp, 1989, v. 3, prancha 12, p. 166-167.
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SALVAÇÃO

A noção de salvação da alma pautou o pensamento 
cristão-católico moderno europeu durante toda a Idade 
Moderna, entre os séculos XV e XVIII. Diante da crença 

na imortalidade da alma, a possibilidade de não-salvação – ou 
condenação eterna – era uma ameaça constante e causava temor, 
especialmente às mais devotas almas cristãs. A Igreja Católica, 
somada à ortodoxa inquisição, solidificou, por meio de inumeráveis 
publicações de livros religiosos escritos por eclesiásticos de variadas 
ordens, a certeza de que era preciso pertencer ao corpo da 
Igreja para alcançar o benefício divino da salvação de si, durante 
o transcurso da existência. Do mesmo modo, a possibilidade da 
salvação do outro ocorria por meio da intercessão de qualquer 
católico com orações e missas a favor dos defuntos, cujas garantias 
da graça eram desconhecidas. 

Evidentemente, nem toda a Europa era católica e diversos 
segmentos não acreditavam na teologia da salvação que pressupunha 
o necessário pertencimento à Igreja. Enquanto o Concílio de Trento 
defendia a “graça” conferida pelos sacramentos, os reformadores 
priorizavam a “fé”, num movimento não totalmente incompatível, 
mas com perspectivas distintas, já que os reformadores assumiam 
uma forma pessoal para a salvação calcada apenas na experiência 
de fé. 

No próprio interior da Igreja Católica os entendimentos 
sobre a salvação sofreram divergências. Se no século XVI, judeus, 
hereges e pagãos estariam, em si, condenados, a partir do século 
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XVII, com o avanço da colonização ibérica do Novo Mundo, 
outras interpretações sobre a salvação foram construídas, chegando 
a opor, por exemplo, jesuítas e jansenistas. Trabalhos missionários 
na América e no Oriente levaram alguns jesuítas a defenderem a 
possibilidade de salvação pela simples e implícita fé em Deus, pelo 
desejo de batismo e pela contrição de pecados, enquanto jansenistas, 
na Europa, defendiam a doutrina agostiniana zelando pela salvação 
na Igreja, na fé explícita em Cristo e na graça de Deus. 

Em que pese as controvérsias, nos séculos XVII e XVIII havia 
certos consensos sobre a busca pelos “caminhos da salvação”, a 
qual devia ser constante durante toda a vida, ao menos segundo 
os inúmeros livros de espiritualidade publicados. Pressupunha-se 
a necessidade de reordenação de uma série de atitudes práticas 
ligadas às vivências religiosas e sentimentos a serem cultivados na 
experiência da fé cristã. De modo geral, as orientações da Igreja 
Católica durante todo o período moderno estavam pautadas na 
necessidade de o fiel conduzir a própria vida ordenada de acordo 
com os valores, a moral e a doutrina católica. E algumas práticas a 
serem adotadas pelos fiéis poderiam ser úteis e tornar o alcance da 
salvação mais fácil e louvável, visto se apresentarem, algumas vezes, 
como dificultosos. Em última instância, acreditava-se que a alma 
havia sido criada com a finalidade de ser salva.

Assim, a busca pela confissão, o reconhecimento das culpas, 
o arrependimento dos pecados, a realização de penitências 
determinadas pelos confessores e o cumprimento de todos os 
demais sacramentos ganhavam extrema importância. Na prática, 
poderia significar inúmeras atitudes – nem sempre consensuais 
no universo das distintas espiritualidades – consideradas como 
“matérias” necessárias à salvação: a prática frequente de orações, 
a presença constante nas missas, as audições de sermões quando 
professados nas igrejas ou em outros espaços públicos ou privados, 
a observância dos mandamentos, as leituras de textos espirituais 
e edificantes, os retiros ou visitas a lugares considerados santos, 
a prática da caridade como a doação de esmolas ou assistência 
material a instituições filantrópicas, o acerto das dívidas terrenas, 
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a parcimônia no comer e beber, o abrandamento da “língua” de 
modo a evitar fofocas, a contenção de impulsos sexuais, libidinosos 
e bestiais, a manutenção da fidelidade conjugal, a ordenação de 
testamentos e a imitação de Cristo.  Portanto, os meios eficazes para 
a salvação estavam pautados em noções de caridade, de culto, de 
sacrifício, de mérito e de dedicação ao sagrado.  

Tudo isso apresentava-se como básico para a vida idealmente 
bem conduzida de um leigo devoto e poderia auxiliar a assegurar o 
intento salvacionista, considerado o “negócio de maior importância”.  
Para os homens e mulheres que professavam a vida religiosa, em 
conventos ou mosteiros, a atenção exemplar à doutrina e à teologia 
moral poderia conduzir a uma trajetória “santificada”, reconhecida 
em vida pelas extenuantes mortificações e exercícios espirituais e 
ascéticos (comportamentos de caráter extenuante ou sacrificial ao 
corpo, como o silêncio, a pobreza, os jejuns, a castidade, adotadas 
por pessoas que desejavam a aproximação com o divino), na hora da 
morte pelo “odor de santidade”, ou após a morte como modelo de 
perfeição na condução das experiências sociais e religiosas. Nesse 
caso, a salvação ganhava mais possibilidade de consolidação, embora 
pairassem ainda dúvidas tanto dos próprios sujeitos virtuosos, 
quanto dos religiosos que os acompanhavam, afinal, poder-se-ia 
estar diante de um caso de falsa santidade. 

O momento mais crítico estava na tentativa de obtenção 
da salvação da alma a partir do exato momento da morte, mas 
essa salvação – por mais santificada que tivesse sido a vida da 
pessoa – era uma incógnita, motivo pelo qual os autores de livros 
religiosos reforçavam a importância dos fiéis, especialmente dos 
moribundos acamados, contarem com os santos intercessores. 
O apoio dos intercessores para o encaminhamento da salvação 
no momento da morte era fundamental, e, entre eles, estavam 
especialmente a Virgem Maria, os anjos/arcanjos e os santos de 
devoção. Esse auxílio intercessor era movido tanto pela fé pessoal 
nos últimos suspiros de vida, como pela interferência dos vivos por 
meio da mobilização e participação nas missas para as almas das 
pessoas mortas. Nesse sentido, pertencer a uma irmandade religiosa 
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engajada em promover sufrágios (orações) para a salvação das almas 
era de extrema importância.

Diversos autores de livros religiosos do século XVII e início 
do XVIII, ao menos na Península Ibérica, reforçavam as esperanças 
e dramatizavam os mecanismos de salvação, já que para garantir 
a retidão das condutas cristãs, ou para converter os não-cristãos, 
amedrontavam os leitores e ouvintes com ameaças de prolongadas 
permanências no purgatório ou de sofrimentos com os tormentos 
eternos do inferno. A intenção, segundo muitos autores, era 
apresentar remédios que trouxessem segurança e confiança para 
o drama da salvação, com evidentes intenções de manter fiéis 
confiados à fé e à Igreja. 

Essa premissa de manutenção da adesão devota ao catolicismo 
ganhava relativo sucesso à proporção que a Igreja conseguia incitar 
os fiéis a pensarem constantemente na morte durante a vida, a 
sentirem medo da condenação ou do purgatório e a manterem 
o permanente autocontrole de seus pensamentos e suas ações 
cotidianas, num movimento de percepção dos próprios pecados. 
Pensar na morte não apenas conferia uma percepção aguçada da 
finitude e brevidade da vida, mas também reforçava a certeza de 
que a renúncia aos prazeres terrenos seriam mínimos frente às 
benesses das satisfações eternas do paraíso e do encontro com o 
divino. Complementar ao pensamento voltado à morte estava a 
autovigilância dos próprios atos, evitando-se assim a incidência em 
pecados veniais (leves) ou mortais (graves) e atenuando os próprios 
temores e perturbações frente às possibilidades de condenação. 
Boas ou más ações cometidas em vida, incluindo o comportamento 
enquanto moribundo, podiam determinar diretamente a salvação 
ou a condenação. Teologicamente, a mensagem de salvação, o 
anúncio do futuro da alma, passava pela escatologia cristã e pela 
esperança final depositada na fé em Deus.

Ao longo do século XVIII, as ideias de salvação ganhavam 
outras conformações, de modo que além do aspecto moral ligado 
às virtudes individuais, havia uma aproximação e dependência dos 
cuidados com o corpo vinculados a práticas higiênicas e normas 
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de comportamento. A cura dos vícios e das paixões da alma passam 
a estar mais associadas e próximas aos mecanismos empregados por 
médicos para a cura das doenças físicas. Ainda assim, no horizonte 
de crença, espíritos da elite letrada cristã em iminência de morte 
continuavam ou na doce confiança da salvação ou na angústia e no 
medo face aos possíveis julgamentos divinos condenatórios.  

(Mauro Dillmann)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. De acordo com o texto acima, na Europa do período 

moderno, por que a salvação da alma poderia ser dramática 

para os católicos?

2. Leia o trecho do Sermão de Quarta-Feira de Cinza, proferido 

pelo padre Antônio Vieira em Roma, na Igreja de S. Antônio 

dos Portugueses no ano de 1672.

Comecemos de hoje em diante a viver, como queremos ter vivido na 
hora da morte. Vive assim como quiseras ter vivido quando morras. 
Oh que consolação tão grande será então a nossa, se o fizermos 
assim! E pelo contrário, que desconsolação tão irremediável, e 
tão desesperada, se nos deixarmos levar da corrente, quando 
nos acharmos onde ela nos leva! É possível que me condenei por 
minha culpa, e por minha vontade, e conhecendo muito bem o que 
agora experimento sem nenhum remédio? É possível que por uma 
cegueira, de que me não quis apartar, por um apetite que passou 
em um momento, hei de arder no Inferno enquanto Deus for Deus? 
Cuidemos nisto, Cristãos, cuidemos nisto. Em que cuidamos, em que 
não cuidamos? Homens mortais, homens imortais, se todos os dias 
podemos morrer, se cada dia nos imos chegando mais à morte, e ela 
a nós; não se acabe com este dia a memória da morte. Resolução, 
resolução uma vez, que sem resolução nada se faz. E para que esta 
resolução dure, e não seja como outras, tomemos cada dia uma 
hora em que cuidemos bem naquela hora. De vinte e quatro horas 
que tem o dia, por que se não dará uma hora à triste Alma? Esta é 
a melhor devoção e mais útil penitência, e mais agradável a Deus, 
que podeis fazer nesta Quaresma. Tomar uma hora cada dia, em 
que só por só com Deus e conosco, cuidemos na nossa morte e na 
nossa vida. E porque espero da vossa piedade e do vosso juízo, que 
aceitareis este bom conselho, quero acabar, deixando-vos quatro 
pontos de consideração para quatro quartos desta hora: Primeiro, 
quanto tenho vivido? Segundo, como vivi? Terceiro, quanto posso 
viver? Quarto, como é bem que viva? Torno a dizer para que vos 
fique na memória: Quanto tenho vivido? Como vivi? Quanto posso 
viver? Como é bem que viva? Memento homo?
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Reunidos em grupos:

a) Escolham um membro do grupo para recitar esse trecho 

do sermão.

b) Discutam como o padre Vieira entende a morte e estabelece 

relação entre ela e a salvação da alma.

c) Por que o cristão ouvinte do sermão deveria manter a 

“memória da morte”?

d) Quais seriam as funções das interrogações retoricamente 

levantadas pelo padre Vieira ao final do sermão?
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SAUDADE

Eduardo Lourenço (1923-2020), um dos mais importantes 
intelectuais portugueses, ao definir a relação de seu país com 
o passado, dizia que “ninguém morre no país da saudade”. 

Para ele, a saudade envolvia a relação humana com o tempo por 
meio da memória e da sensibilidade. Em Portugal, esse vínculo 
afetivo era tão intenso que fazia confundirem-se sonhos e realidade. 
Se a saudade sempre pressupõe a criação de imagens mentais do 
acontecido, como destacou Durval Muniz de Albuquerque Júnior, 
no nível nacional, essas imagens são as da memória histórica. Num 
país tão saudoso dos tempos da expansão colonial, como Portugal, 
essa memória histórica acarretaria uma negação do próprio 
presente. Presos nos “labirintos” da saudade, os portugueses teriam 
dificuldade de lidar com a passagem do tempo, com os traumas 
da perda do império colonial e, até mesmo, “medo de existir”, 
conforme a expressão de José Gil. A consequência seria, então, o 
apagamento da morte, símbolo máximo de que o fundamento do 
tempo é o movimento, a transformação, a mudança e, do ponto de 
vista individual, o envelhecimento (dimensão da vida nem sempre 
fácil de lidar hoje em dia, quando há uma verdadeira negação e, até 
mesmo, temor da perda da juventude). 

Se esse verbete começa por Portugal é porque o tema da 
saudade se tornou particularmente definidor da sua identidade 
nacional. Nos anos 1910, chegou a constituir-se naquele país 
um movimento saudosista, sob a liderança do poeta Teixeira de 
Pascoaes (1877-1952). Na cidade do Porto, em 1912, o movimento 
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“Renascença Portuguesa” englobava artistas e intelectuais em favor 
da lembrança saudosista dos heróis e suas grandes realizações do 
passado nacional. A revista A Águia, que circulou até 1932, foi um 
dos principais meios de divulgação das ideias dos intelectuais que 
integravam o movimento. Em filósofos cristãos como Leonardo 
Coimbra (1883-1936), a saudade se confundia não apenas 
com o ser português, mas definia o próprio humano, que seria 
naturalmente um ser saudoso do Paraíso. Presente em todos, a 
saudade se convertia então em algo próprio à existência humana, 
já que a decadência advinda do “pecado original” teria afastado os 
homens de um tempo originário, de plenitude, de eternidade.

 

Capa do 4º. Número da revista A Águia, publicada pelo grupo Renascença Portuguesa.

No Brasil, intelectuais também marcados pela vontade de 
conservação do passado, como Gustavo Barroso (1988-1959), 
reclamaram a ausência de uma política saudosista, de manutenção 
da memória das glórias nacionais. A falta de preservação dos 
monumentos e, sobretudo, de cidades históricas, como Ouro Preto 
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(MG) ou Olinda (PE), levou Barroso a produzir o artigo “O culto 
da saudade”. No texto, que foi escrito sob o pseudônimo João do 
Norte, o autor confrontava a situação brasileira com a de várias 
cidades europeias, nas quais a manutenção do patrimônio histórico 
seria objeto de maior atenção e de políticas públicas efetivas. 

Uma forma interessante de compreender a saudade é 
confrontá-la com outras formas de sentir o passado, como a 
melancolia e a nostalgia. Embora haja uma grande afinidade entre 
elas, segundo Eduardo Lourenço, a melancolia visaria um passado 
definitivamente passado, enquanto a nostalgia se fixaria em um 
passado determinado. Fora de nosso alcance, o passado da nostalgia 
se tornaria objeto de desejo, recuperável apenas pela memória e 
pela imaginação. A saudade participaria tanto da melancolia quanto 
da nostalgia, mas de uma maneira mais paradoxal, mais estranha, 
o que a tornaria o mais misterioso e precioso dos sentimentos. 
Por meio da saudade, o passado seria não apenas recuperado, 
mas inventado, mobilizando sensações de forte intensidade, que 
poderiam conduzir ao plano dos sonhos, ou ainda do verdadeiro 
amor por aquilo que já passou.

A saudade também pode ser caracterizada pela multiplicidade 
de tempos que envolve. Se o passado é a dimensão do tempo mais 
valorizada pela saudade, já que ela se compõe de sensações de 
lembranças passadas, não se pode esquecer que qualquer retorno 
do passado contém em si promessas de futuro. Um saudosista, 
uma pessoa excessivamente centrada no passado, certamente teria 
dificuldades de lidar com o presente e elaborar projetos para a sua 
vida. Por outro lado, alguém que simplesmente ignora o próprio 
passado, evitando manter qualquer relação afetiva com ele, tende a 
tornar-se uma pessoa incapaz de agir e, mesmo, de elaborar planos 
e sentidos futuros para a sua existência.

Quando tratamos do tema da morte, a saudade, sem dúvida, 
se mostra um problema fundamental. A perda de entes queridos, 
de amigos e pessoas com as quais guardamos fortes laços afetivos 
impulsiona o surgimento de lembranças carregadas de sensações 
com forte intensidade saudosista. Não é à toa que a palavra saudade 
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aparece nos nomes de vários cemitérios (“Jardim da saudade”, por 
exemplo). Na medida em que, na modernidade, a família acabou 
tornando-se um valor central na constituição dos laços sociais, 
sentimentos como a saudade ganharam novos sentidos. Esse 
processo foi acompanhado da elaboração de novos ritos, práticas e 
lugares destinados ao culto da memória. 

Muitas vezes, quando ouvimos falar da saudade como uma 
sensação tão forte que causa uma dor intensa, nos referimos a 
esse novo tipo de vinculação afetiva estabelecido desde a época 
moderna. Não há dúvida, por sua vez, de que a saudade está 
longe de restringir-se ao sentimento de ausência de pessoas mais 
próximas, já que é possível sentir saudade de tudo aquilo que 
deixou lembranças e marcas afetivas (animais de estimação, lugares, 
objetos etc.). A sensação de desterramento, como no exílio, em 
que a pessoa acaba sendo obrigada a deixar o local em que vive, é 
geralmente marcada por intensa saudade da terra natal. 

De modo mais geral, a prática da imigração, seja ela forçada 
ou por escolha própria, é permeada pelo sentimento de saudade. 
Trata-se de um fenômeno marcante da história humana, que foi 
acentuado pelo aperfeiçoamento dos meios de transporte e pelo 
aumento da desigualdade e das violências contra certos povos no 
século XX. Assim, a saudade da terra natal experimentada pelo 
imigrante, seus desafios de integração em uma nova cultura, com 
uma língua e práticas diferenciadas, tornou-se tema de uma rica 
produção cultural, inclusive literária. São inúmeros os livros sobre 
o sentimento saudosista causado pelo desenraizamento. 

Por vezes, esse sentimento assume ares verdadeiramente 
misteriosos, promovendo encontros e desencontros afetivos, e 
tendo sua origem justamente em violências típicas da época 
contemporânea. É o caso do personagem central do livro de M. G. 
Sebald, Austerlitz, um viajante atormentado por um constante desejo 
de reencontrar-se consigo mesmo. A origem desse sentimento de 
ausência, de uma espécie de saudade difícil de definir, se revela 
apenas aos poucos para Jacques Austerlitz. Sua razão é uma das 
tragédias políticas do século passado, geradora de traumas que 
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atormentam a memória, fazendo confundirem-se sensações de 
saudade, nostalgia e melancolia: a perseguição nacional-socialista, 
que afastou Austerlitz de seus verdadeiros pais quando era ainda 
muito jovem.

 
Capa da edição brasileira de Austerlitz, de W. G. Sebald, publicada pela editora Compa-

nhia das Letras.

 
No âmbito cinematográfico, filmes marcantes também foram 

produzidos sobre o assunto. É o caso do belo documentário 
Saudade (1991), da antropóloga Bela Feldman-Bianco, que retrata 
os esforços de sete imigrantes saídos do Açores e de Portugal para 
se adaptarem ao ritmo industrial da cidade norte-americana de 
Bedford, em Massachusetts. Manter as tradições e práticas vinculadas 
à pátria originária tornava-se um desafio e, ao mesmo tempo, uma 
necessidade para os imigrantes lusos. Mais recentemente, a palavra 
saudade também intitulou o documentário dirigido por Paulo 
Caldas, no qual aquele sentimento aparece novamente bastante 
vinculado ao universo lusófono. Contendo trechos de entrevistas 
de escritores, filósofos, historiadores, esportistas, cantores, cineastas, 
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fotógrafos, entre outros, Saudade (2017) explora diversas tentativas 
de definir esse misterioso e enigmático sentimento de ausência.

Estreitamente relacionada com a memória, o tempo e os 
sentimentos, a saudade é parte constitutiva da vida humana. O 
acontecimento mais enigmático da existência, que é a morte, é 
também o detonador das sensações mais intensas de saudade. O 
grande desafio é transformar esse forte sentimento em projetos e 
experiências que não aprisionem o sujeito num culto exagerado 
do passado. A obsessão pelo passado, como indicou o filósofo 
Friedrich Nietzsche, pode tornar-se prejudicial à vida, impedindo 
uma experiência mais rica do presente e o estabelecimento de 
metas, promessas e desejos de futuro.

(Douglas Attila Marcelino)
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 ATIVIDADE DIDÁTICA

Divididos em grupos, com no máximo cinco pessoas, os alunos 

devem fazer uma análise do documentário Saudade, de Bela 

Feldman-Bianco, visando responder às seguintes questões:

1. Como o documentário pode ajudar a definir a saudade?
2. Quais os desafios enfrentados pelos personagens principais do 

documentário para lidar com a saudade da terra natal?
3. Na sua opinião, quais estratégias são mais eficazes para lidar 

com o novo ambiente, marcado por práticas culturais e por 
uma língua diferente: as individuais ou as coletivas? Explique 
o motivo.

4. Como o documentário expressa os conflitos entre as 
tradições coletivas de grupos determinados e as formas 
de vida predominantes em uma área de forte processo de 
industrialização, como a cidade norte-americana de Bedford?

5. Em sua opinião, a saudade é necessariamente um sentimento 
negativo ou pode dar origem a experiências positivas, como 
aquelas que visam manter a unidade de um grupo e, até 
mesmo, estabelecer planos futuros para a vida dos envolvidos.

Após a discussão das respostas, o grupo deve apresentá-las aos 

demais colegas da turma para gerar um debate sobre o tema 

da saudade e sua importância na vida humana.
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SECULARIZAÇÃO

O termo secularização apresenta diversos sentidos e 
significados, tendo importante papel para compreender 
mudanças na época moderna e contemporânea (https://

estadodaarte.estadao.com.br/entrevista-menozzi-coppe/). No 
pensamento filosófico e na sociologia, esse conceito foi ampliado 
e utilizado de diversas formas.   Mas, de onde vem a ideia da 
secularização? 

O termo tem sua origem do latim saeculum e do adjetivo 
derivado saecularis. No Vocabulário portuguez e latino, um dicionário 
escrito pelo Padre português Raphael Bluteau no século XVIII, 
não existe o termo secularização, mas duas palavras que têm relação 
com esse conceito: “secular” e “século”. Secular, dentre outros 
significados, remete a questões opostas aos costumes eclesiásticos, 
mas também o modo de viver “próprio de secular” e “homem do 
mundo”. Já o século era não só a medida do tempo em cem anos, 
mas se relacionava com a vida no mundo, o que os seculares fazem 
no mundo (http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/
secular). Essas definições ajudam a entender a relação do conceito 
secularização com certos fatos históricos.

No caso concreto, a palavra significou primeiramente a 
transformação do clérigo regular em secular. Embora utilizada 
em língua francesa somente no século XVI,  seu uso se relaciona 
com mudanças do clero durante a Idade Média, período em 
que diante da necessidade da Igreja Católica em difundir seus 
princípios e evangelizar os povos denominados bárbaros, parte 
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do clero foi transformada em secular, ou seja, passaram a viver no 
mundo, em contato com a sociedade (https://brasilescola.uol.com.
br/historiag/o-poder-igreja-catolica-no-mundo-feudal.htm). 
A transformação de coisas religiosas em seculares constituiu, na 
perspectiva da teologia cristã na Idade Média, o sentido moderno 
de secularização (Moniz, 2017).

O  termo secularização não ficou restrito ao clero. Considera-
se que a primeira extensão do uso do conceito ocorreu na Guerra 
dos trinta anos (1618-1648). Para negociar o fim do conflito, 
no que ficou conhecido como paz de Vestefália de 1648 (para 
saber mais: https://brasilescola.uol.com.br/guerras/paz-westfalia.
htm.) o enviado francês Henrique de Orleães, utilizou o termo 
secularização, significando a transferência dos bens da Igreja para o 
domínio secular. Na Revolução Francesa (1789), por exemplo, uma 
série de propriedades da Igreja foram confiscadas e transferidas para 
a burguesia. Por essa razão, o termo secularização apresenta um uso 
jurídico, que diz respeito ao confisco dos bens seculares da Igreja 
e sua destinação para outras finalidades pedagógicas, mercantis ou 
econômicas. Com isso, pode-se entender a secularização como 
a preponderância de uma jurisdição secular ou do Estado sobre 
a esfera religiosa, dominada pela Igreja. A secularização tem seu 
significado, portanto, ligado à separação entre o espiritual e o 
secular.

Relacionado ao sentido canônico e, principalmente, jurídico-
político consolidou-se outra maneira de pensar a secularização nos 
séculos XVIII e XIX, relacionada com os ideais de emancipação 
e de progresso. A secularização passou a ser vista como uma das 
condições para viabilizar o sentido emancipatório da evolução da 
humanidade.

Em um sentido histórico-filosófico, a partir de meados do 
século XVIII, o termo foi relacionado com os ideais de emancipação 
e de progresso. A secularização passou a ser vista como uma das 
condições para viabilizar o sentido emancipatório da evolução da 
humanidade. Além disso, o termo ganhou uma extensão semântica, 
ou seja, uma ampliação de significados associados a outras palavras. 
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Na Inglaterra do século XIX o termo secularismo foi usado pelo 
movimento racionalista inglês. Construído a partir da ideia de 
progresso, o secularismo representou um movimento da separação 
das esferas seculares diante das religiosas. Já na França se consolidou 
o termo laicidade (laicité), significando não só uma imparcialidade 
do Estado frente às questões religiosas, mas também um movimento 
implicado na busca da cidadania, na rígida separação entre o 
religioso e o secular e a defesa de uma educação laica.

Vários pensadores do século XX, a exemplo do sociólogo Max 
Weber, analisaram ainda a secularização como um fenômeno ligado 
ao mundo moderno ocidental, caracterizado pela racionalização e 
pela adesão aos valores do mundo, pelo individualismo e o agir 
racional, características da sociedade capitalista que se formou a 
partir do século XVI na Europa. Embora a religião e a religiosidade 
sejam aspectos relevantes da sociedade ocidental, secularizar 
significa separar do domínio religioso diversos setores da sociedade, 
tais como a política, a economia e a educação. Uma sociedade 
fundamentada em princípios laicos, com respeito à diversidade 
religiosa, liberdade de culto, separação entre a religião e o Estado, 
constitui alguns dos princípios da secularização, que remetem à 
laicidade. 

É importante entender como esse processo ocorreu de 
forma específica em cada contexto e sociedade. Diversos eventos 
históricos mostram que a religião, mais especificamente a Igreja, 
exerceu a influência sobre a esfera secular, o estado,  em alguns 
países, como é o caso da Grã-Bretanha, onde o monarca é o 
líder da Igreja; e países como Alemanha e Holanda, que apoiam e 
subsidiam as igrejas, mas mantém um clima de independência das 
Igrejas e de respeito pela liberdade religiosa.

No plano jurídico- político, no Brasil a adesão aos princípios 
da secularização foi tardio. A razão disso se deve, em grande parte, 
ao papel que a Igreja Católica exerceu no país desde a colonização. 
Mesmo com a emancipação política do Brasil de Portugal, a 
Constituição de 1824 reconheceu o catolicismo como religião 
oficial do Império. A influência da religião católica era tamanha que 
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algumas tentativas no sentido de introduzir mudanças contrárias a 
rituais e crenças religiosas foram objeto de resistência por parte 
da população. Exemplo disso foram as tentativas de secularizar os 
cemitérios no século XIX, ou seja, separá-los da influência direta da 
Igreja. Desde final do século XVIII, alguns médicos alertavam que 
a prática de enterrar os mortos nas Igrejas ou ao seu redor poderia 
trazer prejuízos à saúde e doenças, provocadas pelas emanações 
(miasmas) produzidas pela putrefação dos cadáveres. 

Esse discurso, pautado em medidas higiênicas, teve como 
efeito a elaboração de uma lei de 1828, válida para todo o Império, 
que transferia para as câmaras municipais a responsabilidade sobre 
a criação de cemitérios fora dos templos religiosos. Em razão de 
uma mentalidade católica enraizada na população e do costume 
de proximidade entre os vivos e os mortos – possibilitada pelos 
enterros no interior ou em torno das igrejas – esse processo passou 
por resistências que envolveu a disputa entre associações religiosas 
(as irmandades) e o Estado. O caso mais conhecido é o de Salvador, 
cidade que foi palco do movimento conhecido por “Cemiterada”. 
Em 25 de outubro de 1836, uma multidão constituída por brancos, 
escravos e ex-escravos destruiu o cemitério do Campo Santo, que 
foi inaugurado por companhia privada que teria o monopólio 
sobre os enterros (para saber mais: http://www.bvconsueloponde.
ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=53). O 
processo de secularização dos cemitérios só se consolidou com a 
República, em 1890. Com a separação entre a Igreja e o Estado, 
promovida pela Constituição de 1891, o enterro em cemitério 
público e sem interferência da Igreja passou a ser direito de todo 
cidadão, independentemente de sua religião.

A secularização promovida com a Proclamação da República 
não ficou restrita à questão dos cemitérios. Com a separação 
jurídica entre o Estado e a Igreja Católica, a Constituição de 
1891 estabeleceu o ensino laico, a liberdade religiosa e de culto e 
o reconhecimento apenas do casamento civil. Apesar dos limites 
da aplicação desses princípios na sociedade brasileira, como a 
continuidade do ensino confessional em vários estados, a República 
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estabeleceu no Brasil o Estado secular, consagrando a separação 
entre os assuntos da Igreja e do Estado. A partir desses princípios, 
o Estado fica impedido de interferir em assuntos religiosos ou 
adotar uma religião oficial e também não está autorizado a tomar 
qualquer decisão pautada em critérios religiosos, devendo respeitar 
a liberdade de crença dos indivíduos (https://brasilescola.uol.com.
br/sociologia/estado-laico.htm.).

(Jean Luiz Neves Abreu)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

1. Em 2021, em razão da Pandemia do Coronavírus, alguns 

estados e municípios decretaram que templos religiosos 

deveriam permanecer fechados. Em contrapartida a essa 

medida, foi apresentada uma ação ao Superior Tribunal 

Federal (STF) para que os templos permanecessem abertos, 

tendo como um dos argumentos a que a proibição dos cultos 

violaria a liberdade religiosa protegida pela Constituição. O 

plenário do STF decidiu, apenas com dois votos contrários, 

que os Estados tinham o direito de limitar o fechamento 

dos templos. O argumento defendido pela maioria era a de 

que a decisão de governadores e prefeitos não interferia na 

liberdade de culto e levava em consideração argumentos 

científicos sobre a transmissibilidade do vírus em ambiente 

fechado, como os templos religiosos. A partir do texto acima 

é possível afirmar que:

(A) O STF agiu contra a liberdade religiosa, ao determinar que o 

Estado poderia interferir em assuntos de natureza religiosa.

(B) O STF favoreceu o Estado Laico, argumentando que a 

decisão não feria a liberdade de crença, que poderia 

continuar a ser exercida nos lares.

(C) O STF se manifestou contra a liberdade de culto, influenciado 

pela Constituição de 1891.

(D) O STF agiu de acordo com a ciência e contra a religião, em 

acordo com os princípios da secularização.
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2. Com base no texto acima estabeleça uma relação entre 

secularização, laicidade e sua relação com certos costumes 

ou práticas.
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SEPULTURAS – COVAS –
CARNEIRAS

O termo sepultura designa um local reservado à prática do 
sepultamento, isto é, ao ritual do enterramento de um 
cadáver humano, não se aplicando à disposição de corpos 

sob o solo em outras circunstâncias, acidentais ou criminosas. 
Guardadas as evidentes e vastas diferenças culturais em torno de 
práticas mortuárias de vários povos, como a entrega de oferendas, 
orações, cortejos, resguardo e imposição de tabus alimentares e 
de vestuário, em circunstâncias mais ordinárias - não envolvendo, 
por exemplo, as de uma epidemia - é comum que o cerimonial 
do enterramento inclua uma complexa sucessão de gestos 
performáticos e expressões iconográficas.

Via de regra, uma parte importante dos ritos fúnebres é o 
transporte dos restos mortais até o local de sua deposição, que 
em geral se encontra disposto dentro dos limites de um terreno 
designado para a função específica de receber os mortos, podendo 
este ser mais próximo ou mais distante dos locais onde as pessoas 
da comunidade residem e trabalham, conforme suas práticas e 
costumes. Seja em razão de um temor da influência perniciosa 
dos ancestrais mortos, de tabus de pureza ou, mais recentemente, 
de preocupações sanitárias ou ecológicas, nas cidades europeias e 
americanas convencionou-se situar seus cemitérios em zonas mais 
afastadas dos grandes centros populacionais e comerciais.
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Na Europa, ao longo do processo de sedimentação e dispersão 
do cristianismo, naturalizou-se o sepultamento ad sanctos, isto 
é, nas imediações das igrejas. As paróquias eram centros da vida 
comunal e se apresentavam como referenciais geográficos, estéticos 
e ideológicos, de modo que, para o medievo, o ideal era estar tão 
próximo delas na morte quanto na vida. Todavia, à medida que 
o continente passou por um processo de intensa urbanização a 
partir do século XVIII, como apontado por Foucault, os “temores 
urbanos” relativos à possível transmissão de doenças a partir de 
agrupamentos de sepulturas levou ao gradual deslocamento 
dos cemitérios para os limites das cidades, segregando a morte 
geograficamente. É importante salientar que este processo de 
deslocamento não se deu sem objeção e até mesmo ativa resistência 
de comunidades em se adequar aos novos costumes.

Em sua forma mais elementar, a sepultura consiste em uma 
cova, isto é, uma abertura regular no solo, suficientemente larga e 
funda para acomodar os restos mortais de um ou mais indivíduos, 
acomodados em esquifes, tecidos ou diretamente no solo. Os restos 
mortais podem ainda ser depositados em nichos de alvenaria, as 
carneiras, ou carneiros, também denominadas “gavetas” ou lóculos, 
empilhadas/alinhadas em estruturas denominadas jazigos, a fim de 
otimizar o uso do espaço disponível.

Independentemente do nível de elaboração arquitetônica, o 
local da sepultura pode ser identificado ou não, e equipado com 
lajes, cruzes, placas e marcos com outras configurações. Mesmo as 
sepulturas encontradas em cemitérios parques, que tendem a ser 
padronizadas e desprovidas de jazigo, podem contar com marcos do 
tipo, dentre os quais lápides e cruzes são excepcionalmente comuns. 
Em sepulturas mais complexas/maiores, os adornos podem incluir 
inscrições, relevos, pintura, estatuária e expressões arquitetônicas. 
Entre as sepulturas de políticos e outras figuras públicas, estruturas 
em escala monumental e/ou cercadas de requintes artísticos não 
são incomuns. 

Tal ocorre porque, como aponta Carneiro, a sepultura 
é frequentemente um espaço adicional para a expressão da 



Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

383

individualidade do sepultado, como as residências dos vivos. Para 
a tradição burguesa, tratava-se do potencial legado que se desejava 
projetar acerca dele, de tradições familiares, valores religiosos, 
alinhamentos ideológicos e tendências estéticas dominantes no 
período da confecção da estrutura. Em razão dessa conjuntura, o 
estudo de sepulturas pode se revelar muito frutífero para os campos 
da história, das ciências sociais, artes e humanidades em geral. 

(Maristela Carneiro)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Sepulturas existem em diversos níveis de elaboração e 

investimento material. Você é capaz de identificar, nas 

necrópoles que já visitou, exemplos de estruturas funerárias 

mais simples? E estruturas mais ricas? Discorra a respeito. 

Obs. Para esta atividade, recomenda-se que o(a) professor(a) 

promova um estudo de campo, com visitação a cemitérios da 

cidade.
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TANATOLOGIA

Quando pensamos em Tanatologia é lugar comum 
associarmos sua definição com os estudos que investigam 
o corpo doente e ou o corpo morto, especialmente 

naquilo que se refere às Ciências Médicas e da Saúde. É verdade 
que os estudos tanatológicos se relacionam com este campo de 
conhecimento, mas não somente. Há outras áreas que se interessam 
pela Tanatologia e é importante dimensionarmos  nosso campo de 
visão acerca desta amplitude.

Para entendermos melhor o que é Tanatologia, é recomendável 
que comecemos pela compreensão etimológica da palavra. Trata-
se de um substantivo feminino composto pelas palavras: Tanato + 
logia, que são derivadas do grego, Thánatos (Morte) e Logia (Tratado, 
estudo), ou seja, podemos traduzir como estudos relativos à morte.

Thánatos é o personagem que na mitologia Greco-romana 
representa a morte, dentre as incorporações e manifestações divinas 
no imaginário mitológico. Ele é a morte necessária, aquela da qual 
precisamos para permitir que a vida se processe.

Ele é filho da Noite (Nix) e da Escuridão (Érebo) e possui 
um irmão gêmeo, Hipno, o sono. Thánatos é pleno de atributos 
peculiares, possui um coração de ferro e vísceras de bronze, 
podendo ser representado de várias maneiras, assumindo a forma 
de uma nuvem prateada ou uma figura humana de olhos e cabelos 
prateados. E é este personagem mitológico, implacável e misterioso 
que nomeia os estudos voltados para a compreensão da morte.
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Figura 1. Personificação de Thánatos

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2nato#/media/Ficheiro:Column_temple_Arte-
mis_Ephesos_BM_Sc1206_n3.jpg

 Podemos afirmar que a Tanatologia se relaciona, primeiramente, 
com a medicina, quando entendemos que, diariamente nos 
ambientes hospitalares a morte se manifesta sob múltiplas razões 
e formas. Conecta-se com a medicina forense ligada ao trabalho 
dos profissionais capazes de realizar investigação e apreender como 
um local de morte ou cenário de um crime possibilita através das 
evidências concluírem sobre as causas do falecimento e identidade 
de um corpo morto. Os estudos da tanatopraxia são, igualmente, 
um desdobramento significativo dos estudos tanatológicos, uma 
vez que voltados para restauração, conservação e maquiagem de 
cadáveres.

Deste modo compreendemos o sentido, mais frequente, para 
o entendimento da Tanatologia, contudo, cabe ressaltar que os 
estudos sobre a morte, também, se relacionam com outros campos 
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de conhecimento, para além da área médica e forense. Os estudos 
sobre a morte avançam e estabelecem interseções com a filosofia, 
a religião, a literatura, as artes plásticas, artes visuais, história, 
psicologia, arqueologia, dentre várias outras abordagens reflexivas 
sobre o tema.

Figura 2. Representação da morte esqueleto seco carregando a gadanha

Fonte:  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mort.jpg

Os estudos sobre a morte, para além do lugar comum, adquirem 
força e consistência a partir da década de 1970 e podemos indicar 
alguns exemplos, tomando como referência a “Association for Death 
Education” (ADEC) criada nos Estados Unidos da América, com o 
propósito de incrementar debates, estudos e formação educacional. 
No cenário brasileiro podemos mencionar o “Laboratório de 
Estudos sobre o Luto” (LELU-PUC-SP) situado na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e o “Laboratório de Estudos 
sobre a morte” (LEM/IPUSP) no Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. Estas instituições comungam projetos 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Image:Mort.jpg
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bem similares à experiência estadunidense, alimentando o propósito 
de pensar a morte e estratégias para se lidar com a mesma e seus 
rebatimentos. 

A realização de seminários e congressos sobre o tema da 
morte, tais como o “Seminário A Morte e os Mortos na Sociedade 
Brasileira” (1980), sob a coordenação do pesquisador da USP, José 
de Souza Martins, e o “I Congresso Internacional de Tanatologia de 
Prevenção do Suicídio” (1984), sob a organização do pesquisador 
Evaldo D’Assumpção, abriu caminhos para o surgimento de outras 
iniciativas voltadas para os estudos da morte. Podemos frisar a 
Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC), fundada 
em 2004, que congrega pesquisadores das mais variadas áreas de 
conhecimento, organiza  encontros acadêmicos e promove ações 
que tomam a morte como objeto. O mesmo pode ser dito em relação 
ao grupo de pesquisa “Imagens da Morte: a morte, os mortos e o 
morrer no mundo Ibero-americano”, fundado em 2010, sediado 
na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 
que congrega pesquisadores de diversas universidades do Brasil e 
da América Latina, realizando e participando de eventos, tendo 
inclusive, fomentado a gestação, em 2016, da “Revista M. Estudos 
Sobre a Morte, os Mortos e o Morrer” que, na contemporaneidade, 
é o periódico articulado para a divulgação das pesquisas e da 
proposição da interlocução dos estudos tanatológicos, em toda sua 
complexidade.

Desta maneira podemos considerar que a Tanatologia 
não se reduz aos estudos específicos da medicina forense, 
investigativa e pericial, mas se abre na condição de campo multi, 
inter e transdisciplinar, resultante das mudanças que possibilitam 
diagnosticar os estudos voltados para a morte como um campo 
profícuo e vasto para se entender as sociedades e as interseções 
que se potencializam e abrem-se para uma infinita vastidão de 
abordagens sobre a finitude humana.

(Marcelina Almeida)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Para se entender a importância dos estudos tanatológicos a 

atividade proposta é:

1. Visitar o site da Revista M. (http://www.seer.unirio.br/

revistam/index) e, após realizar uma investigação, elencar 

quais são os temas que norteiam as publicações. Escolher 

um destes temas e escrever um texto argumentativo que 

justifique sua decisão e opção temática.

2. Acessar o site da Rede Nacional de Tanatologia (https://

redenacionaldetanatologia.psc.br/) e alcançar a aba: 

Filmes/Músicas e escolher um dos produtos culturais para 

que seja analisado e elaborado uma ilustração usando 

técnicas que considera mais apropriada: aquarela, desenho 

livre, colagem, dentre outras. O objetivo é, ao ser proposta, 

em sala-de-aula, que a diversidade de temas e ilustrações 

sejam expostas e debatidas pelo coletivo.

 

http://www.seer.unirio.br/revistam/index
http://www.seer.unirio.br/revistam/index
https://redenacionaldetanatologia.psc.br/
https://redenacionaldetanatologia.psc.br/
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TRAUMAS

Reconhecer a finitude de sua existência é uma premissa na 
vida dos seres humanos, únicos seres a terem consciência 
da morte e de criarem estratégias para prosseguir com esta 

certeza. Os rituais configuram-se como estratégias de sobrevivência 
desse impacto do fim. Esse seria o primeiro trauma, perceber a 
morte e enxergar no outro a sua própria morte. Reações de pesar 
por mortes violentas, prematuras, acidentes, suicídios, podem 
influenciar num luto mal resolvido, desencadeando um trauma. 

A psicanálise conceitua o trauma como um sentimento 
que aparece por uma situação de abalo emocional ocorrida no 
passado. Foi no final do século XIX que os estudos diferenciaram 
o trauma como algo pensado em termos empíricos, no sentido de 
um acontecimento que realmente existiu e o trauma provocado 
por um medo do que possa ocorrer. Nesse período a ênfase nas 
pesquisas estavam voltadas para questões relacionadas à sexualidade 
humana. 

Ao longo do século XX os estudos sobre trauma enfatizaram 
experiências que provocaram impactos fulminantes em que tais 
estímulos não puderam ser elaborados pelos indivíduos. Genocídios, 
pandemias, guerras e extermínio e outras privações e violências 
ampliaram as possibilidades da pesquisa dessas situações traumáticas. 

A natureza psíquica desse evento traumático provoca a 
excitação que não é eliminada por parte do indivíduo. Se num 
primeiro momento ocorre a experiência, num segundo o indivíduo 
é acometido pelas memórias dessa experiência. A eliminação 
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da tensão que está acumulada nestes eventos foi processada pela 
psicanálise em diferentes momentos. Quebra da continuidade de 
uma existência, o trauma é alimentado pela dependência dessa 
sobrevivência de recordações. 

A História do Tempo Presente dedicou-se no imediato pós 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a buscar os testemunhos 
dos agentes históricos, no caso os indivíduos envolvidos em 
eventos traumáticos daquele contexto. Evitando o esquecimento, 
o historiador busca também, como o psicanalista, trabalhar estas 
experiências a partir dos depoimentos dos indivíduos envolvidos 
naquelas situações traumáticas. 

Tais narrativas estão repletas de conflitos. Testemunhos são 
confrontados com outras fontes e outras falas. Tais disputas de 
memória problematizam a função do historiador na busca pelo 
conhecimento. As interpretações ultrapassam os limites do que 
é verdadeiro e do que é falso, para os envolvidos nos eventos a 
memória seletiva permite novas articulações por parte do fazer 
histórico, em que longe de desprezar tais testemunhos estes são 
contextualizados e compreendidos enquanto fragmentos. 

Para além da contradição entre o que é memória e o que é 
história, cabe ao historiador trabalhar e compreender o local de 
fala daquele depoimento. Os perigos são inúmeros, a heroicização 
de determinados acontecimentos ou personagens ou diabolização 
de outros, o cuidado da pesquisa com eventos traumáticos deve 
buscar o equilíbrio dessas narrativas. Entender a conceituação 
psicanalítica desse evento permite identificar como testemunhos 
respondem a determinados estímulos, sendo a fuga, o desinteresse, 
o esquecimento, a irritabilidade, a angústia entre outras emoções, 
possuem um significado neste evento. 

A noção de trauma na história está ligada de modo geral a 
momentos em que determinados grupos sociais sofreram violências 
variadas. O Holocausto é um destes eventos mais associados à 
análise do trauma na história. A análise histórica possui na categoria 
trauma uma possibilidade importante de acesso aos fenômenos 
marcantes dos século XX e também do nosso século XXI. 



Guia Didático e Histórico de verbetes sobre a morte e o morrer

393

A aceleração do tempo presente, principalmente relacionada 
aos avanços tecnológicos, traria essa angústia da sociedade pelo não 
esquecimento. Estas rememorações serviriam para trabalhar estes 
traumas que marcaram a existência dessas sociedades. 

A morte é um dos elementos marcantes nestas narrativas 
traumáticas. Milhões de mortes, mortes violentas, catástrofes 
humanitárias e climáticas, a mortandade é um dos elementos 
essenciais para pensar a historicidade da categoria trauma. A forma 
como os judeus e outras minorias foram exterminadas pelo regime 
nazista, com a desintegração dos cadáveres pelos fornos crematórios, 
permite identificar os diversos traumas dessas sociedades vitimadas. 
Um dos aspectos é a própria prática de cremação. O Estado de 
Israel não permite a cremação em seu território, mesmo que 
este hábito tenha se popularizado nos últimos anos, por conta do 
trauma provocado pela eliminação dos judeus na Solução Final 
da Alemanha Nazista. Temas sensíveis que despertam diversas 
articulações em uma sociedade complexa como a contemporânea. 
A pandemia de Covid-19 que se alastrou em 2020 é outro evento 
que pode ser descrito como traumático para os diversos setores da 
sociedade que sofreram com essa experiência. O luto mal resolvido 
de um ente querido durante uma pandemia é um aspecto dessa 
situação traumática em que as reações e as estratégias adotadas 
pelos indivíduos vítimas desses eventos podem ser analisadas pela 
história.

A dimensão ética do trabalho historiográfico é outro aspecto 
essencial no trabalho com a categoria trauma. Envolvimento com 
o testemunho e busca pelo sentido do mesmo são dois elementos 
essenciais na abordagem deste fato, o contexto do pesquisador está 
presente na forma como dirige essa coleta de memórias. Omissões 
podem revelar tanto como pormenores no trabalho com estas 
narrativas. A intertextualidade é essencial nessa prática. A leitura por 
parte do historiador precisa buscar a totalidade dos vestígios, além 
de documentos, formas linguísticas, atitudes, gestuais, fisionomia, 
são alguns aspectos que ampliam a compreensão desse registro dos 
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traumas históricos e dos efeitos destes traumas, jamais deixando de 
reconhecer que são construções narrativas. 

(Adriane Piovezan)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Nenhum conflito armado, catástrofe natural ou evento político 

impactou tanto o povo brasileiro do que a morte pelo Covid-19. 

Mais de seiscentas e noventa mil pessoas morreram por conta 

desta pandemia no Brasil até o mês de dezembro de 2022. Pode-

se afirmar que esta pandemia configura-se no nosso maior 

trauma nacional. Diversas iniciativas surgiram a partir de 2020 

como forma de superar o trauma das mortes pelo coronavírus. 

Os Memoriais digitais configuraram-se em ferramentas para 

trabalhar o trauma e o luto não vivido em um contexto de 

pandemia. Abaixo elencamos alguns projetos recentes:

1. https://redeapoiocovid.com.br/memoriais/
2. https://www.instagram.com/inumeraveismemorial/
3. https://www.instagram.com/memoriascovid19/

Escolha dois depoimentos ou descrição sobre mortos do 

Covid-19 e analise a data da morte e da postagem no site, 

se existe foto ou não do falecido, que tipo de imagem essa 

homenagem privilegiou? Pessoa sorridente? Com a família? 

No trabalho? Em caso do texto, que elementos da vida destes 

indivíduos foram escolhidos para compor este memorial? 

Como ocorre a participação dos visitantes neste tipo de espaço 

digital? Utilização de emojis ou frases padrão ou comentários 

personalizados predominam? De que forma o trauma pela 

morte e pela impossibilidade de rituais aparecem nesse tipo 

de memorial virtual?

 

https://redeapoiocovid.com.br/memoriais/
https://www.instagram.com/inumeraveismemorial/
https://www.instagram.com/memoriascovid19/
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TRISTEZA

A tristeza é uma emoção que experimentamos quando somos 
expostos a uma situação adversa, frustrante, que contraria 
nossas expectativas e desejos. Vários acontecimentos podem 

provocar tristeza, como, por exemplo, quando um brinquedo que 
gostamos se quebra, quando planejamos um fim de semana de sol 
e piscina e acaba chovendo, quando um amigo de quem gostamos 
muito se muda de cidade, quando ficamos doentes, quando 
brigamos e rompemos a relação com alguém importante na nossa 
vida, quando alguém querido morre, etc. A depender da causa 
de nossa tristeza, ela varia de intensidade e de duração, podendo 
se prolongar por apenas alguns minutos ou por vários dias, nos 
causando somente uma vontade momentânea de chorar ou até 
reações mais sérias como perda de apetite, sensação de desânimo e 
de cansaço.

Quando a tristeza nos encontra, ela nos faz sentir, por algum 
tempo e em alguma medida, sozinhos e desamparados. Mas, apesar 
de ser uma emoção incômoda, desagradável, indesejada, sentir-se 
triste é algo esperado, corriqueiro e saudável. Ninguém passa vinte 
e quatro horas do dia, sete dias por semana, vivendo em um estado 
constante e ininterrupto de alegria. Naturalmente, ao longo de um 
dia comum, experimentamos diversas emoções e isso acontece de 
forma tão corriqueira que muitas vezes nem damos à tristeza muita 
importância e, às vezes, nem nos damos conta dessas oscilações. Isso 
significa que nós já sabemos lidar com o nível de tristeza e de outras 
emoções que sentimos em certos momentos da vida cotidiana.
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Algumas vezes, contudo, acontece de sermos expostos a 
uma tristeza muito maior do que aquela com a qual já estamos 
acostumados a lidar no dia a dia. Geralmente ela é motivada por 
eventos que abalam com muito mais força a nossa conexão com 
a vida social e a nossa expectativa de futuro, como, por exemplo, 
quando da ocasião da morte de alguém querido. Essa emoção nos 
traz um novo desafio por se tratar de algo mais intenso e mais 
duradouro. Mesmo, e especialmente, em casos semelhantes a este 
que representam uma perda significativa para o sujeito, ser tomado 
pela tristeza é esperado e saudável já que a emoção foi desencadeada 
pela ruptura de um vínculo afetivo importante.

Apesar de tratarmos da tristeza principalmente como uma 
emoção experimentada pelos indivíduos, é importante destacar 
que as formas de sentir e sua manifestação nos espaços públicos 
são ferramentas mobilizadas no processo de sociabilidade. Isso 
significa dizer que a expressão e o compartilhamento de emoções 
desempenham um papel importante para a construção de laços 
sociais e para a manutenção da solidariedade entre as pessoas de um 
grupo. Isto é, as emoções que experimentamos individualmente 
na nossa intimidade, quando compartilhadas com outras pessoas, 
com a nossa família, amigos ou comunidade, se transformam em 
ferramenta social. “Laços sociais” é um termo utilizado para falar 
das conexões, dos vínculos que estabelecemos com outras pessoas, 
com as comunidades que nos cercam. Desse modo, as emoções e os 
sentimentos que elas despertam – como a tristeza, a alegria, a raiva, 
o medo, a esperança, etc. – cumprem um papel ativo na nossa vida 
em sociedade porque são partes que compõem o modo como as 
relações sociais são construídas, reconstruídas e conservadas.

Situações como, por exemplo, o anúncio de uma doença 
grave, a perda de um emprego ou de um amor, ou a morte de 
alguém querido, em geral provocam sofrimento, uma vez que 
elas representam uma ruptura brusca e indesejada na rotina, no 
convívio ou na expectativa de futuro da pessoa que foi exposta 
a essas situações. Quando a pessoa que está experimentando esse 
sofrimento, essa tristeza, expressa sua emoção para alguém ou para 
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um grupo de pessoas próximas, ela está redefinindo, pelo menos 
temporariamente, sua interação com o outro, com essa comunidade.

Esse papel das emoções para a coletividade não está restrito à 
tristeza, sendo, inclusive, mais evidente quando observamos situações 
sociais que são fundadas em manifestações públicas e compartilhadas 
de alegria. É o caso, por exemplo, de certas celebrações, tais 
como, casamentos, formaturas, ou, aquilo que vivenciamos mais 
corriqueiramente: comemorações de aniversário. Na ocasião do 
nosso aniversário, é comum em nossa cultura que as pessoas com as 
quais convivemos se dirijam a nós, aniversariantes, demonstrando 
alegria, nos felicitando pela data. Ao menos no decorrer dessa 
data específica, nesse curto espaço de tempo, esperamos receber 
daqueles com os quais nutrimos vínculos afetivos manifestações de 
contentamento pela nossa vida, nossa existência. Essa expectativa e 
os comportamentos que ela dá a ver redefinem durante um breve 
momento nossas relações sociais. Nesse sentido, em se tratando das 
emoções na escala mais ampliada da sociedade, elas podem assumir 
o caráter de performance, expressão, marcas sociais, não importando 
necessariamente se haveria nessa expressão um sentimento real e 
sincero, bastando a manifestação de uma postura adequada naquele 
cenário. Um exemplo disso são as fotografias feitas em situações 
de celebrações festivas: no momento de posar para a foto todas 
as pessoas sorriem, ainda que, no seu íntimo, elas não estejam 
experimentando aquela felicidade aparente.

Na sociedade em que vivemos, é muito mais comum a reunião 
entre pessoas para a comunhão de emoções agradáveis, ditas 
positivas, como é o caso da alegria. Entretanto, contrariamente às 
celebrações festivas, mas de modo semelhante, há situações sociais 
particularmente inclinadas à demonstração de tristeza. É esse, em 
especial, o caso do velório. O velório é um ritual tradicional em 
que pessoas próximas entre si ou próximas do indivíduo falecido 
se reúnem para se despedir definitivamente do morto. A mais 
marcante emoção compartilhada em tais reuniões é, geralmente, 
a tristeza. Quando uma pessoa que amamos morre, como já foi 
dito, as emoções provocadas por essa fatalidade podem trazer muita 
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angústia e dificuldades. A separação forçada pela morte não apenas 
rompe nossa relação com a pessoa que morreu, mas também abala 
nossa relação com o mundo. Nesse sentido, a tristeza desempenha um 
papel importante, pois é a partir dela e da busca pela sua superação, 
pelo conforto, que conseguimos reconstruir nossa relação com o 
mundo e nossos vínculos sociais. E, para isso, contamos com a ajuda 
de pessoas próximas, daquelas para as quais conseguimos expressar 
nosso estado, nos comunicar, nos fazer entender. Essas pessoas, com 
sua solidariedade e empatia, nos ajudam a passar pela tristeza e a 
reconstituir nossa perspectiva de futuro.

(Karina Aparecida de Lourdes Ferreira)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

O(A) professor(a) pode iniciar a aula estimulando que os 

estudantes realizem esforços para localizar os espaços ou 

situações sociais onde seja perceptível a manifestação pública 

da tristeza. Pergunte sobre as emoções performadas nas redes 

sociais, nas reuniões de família, nos encontros entre amigos, 

na convivência escolar, nos espaços sociais frequentados por 

eles, nas datas e acontecimentos celebrados coletivamente, 

etc. A turma deve ser instigada a observar como a sociedade 

em que ela se insere é culturalmente muito mais afeita à 

demonstração e ao compartilhamento de alegria do que de 

tristeza, esta, por sua vez, deve ser mantida nos bastidores e só 

acessada em situações sociais excepcionais, como quando da 

morte de alguém próximo.

A seguir, pode ser feita com a turma uma leitura em voz alta do 

texto “poema em linha reta”, de Álvaro de Campos, heterónimo 

de Fernando Pessoa (disponível em: http://arquivopessoa.net/

textos/2224)). Embora o poema não trate particularmente da 

tristeza, ele ironiza uma sociedade orientada pela simulação 

ininterrupta da bem-aventurança e da dissimulação das 

imperfeições. A seguir, promova a troca de impressões sobre a 

leitura, e a discussão sobre as aproximações e diferenças entre 

o poema e a vivência dos estudantes.

Para concluir, sugira que os estudantes imaginem uma 

sociedade pelo avesso, onde as redes sociais fossem usadas 

majoritariamente para exposição de infortúnios, as situações 

sociais fossem organizadas para a celebração de episódios 

http://arquivopessoa.net/textos/2224
http://arquivopessoa.net/textos/2224
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desagradáveis, somente as datas que marcassem eventos 

infelizes fossem motivo para reuniões familiares e entre amigos, 

e na qual qualquer irrupção inesperada de alegria devesse ser 

guardada para situações íntimas. Peça que os estudantes se 

organizem em grupos e produzam fotografias simulando essa 

sociedade imaginária e criem um álbum de fotos, um mural 

ou uma rede social fictícia com essas imagens. Os resultados 

devem ser expostos para a turma. 
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TÚMULO – JAZIGO – 
MAUSOLÉU

Um túmulo ou tumba (do grego τύμβος, “tumbos”) é um 
espaço murado erigido para servir de abrigo para os restos 
mortais de um ou mais indivíduos. Trata-se, portanto, 

de uma sepultura com maior nível de elaboração, ao mesmo 
tempo que se refere aos materiais empregados e plano geral mais 
complexo. Não sendo apenas sepulturas cobertas de terra e com 
identificadores simples (por exemplo, cruzes e placas), os túmulos 
compreendem construções de alvenaria que podem ser pintadas, 
revestidas com cerâmica ou gesso, incorporando uma diversidade 
de elementos arquitetônicos distintos. Como túmulos podem ser 
propriedades familiares com longos históricos de sepultamento, 
não é incomum que, ao longo dos anos, essas estruturas sejam 
reconfiguradas, ampliadas ou mesmo substituídas por planos novos.

Uma forma comum de túmulo é o jazigo. A palavra deriva do 
verbo “jazer” (do latim jacere), que significa estar deitado, morto ou 
como se estivesse morto, sepultado ou deposto no chão. O termo é 
geralmente utilizado para se referir às construções de alvenaria mais 
simples e de menor porte (se comparadas aos jazigos-monumento 
e mausoléus), destinadas ao sepultamento primário dos mortos 
no espaço cemiterial, isto é, quando o corpo articulado é disposto 
em uma sepultura, em posição distendida, usualmente em um 
caixão. Em oposição, os ossários, por outro lado, são as estruturas 
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mais compactas feitas para receber ossos exumados e sepultados 
secundariamente.

Os jazigos são construções comumente horizontais, de 
formato alongado, podendo comportar um número variável de 
indivíduos, a depender da quantidade de carneiras. Este tipo de 
túmulo pode cobrir o espaço da sepultura ou delimitá-la. Ou seja, 
é construído posteriormente ao sepultamento, sobre a cova simples 
(amontoamento de terra que não possui construção tumular sobre 
o espaço do corpo sepulto), ou para abrigar os sepultados em seu 
interior, nas carneiras.

Os jazigos mais simples não possuem estatuária ou outros 
traços arquitetônicos distintivos, salvo cruzes ou placas com 
epitáfios dotados de maior elaboração e/ou investimento material. 
É comum o uso de decorações mais simplificadas, como inscrições, 
relevos, retratos e objetos familiares, elementos florais, dentre outras. 
Entretanto, quando adornados, muitas vezes apresentam elementos 
pré-existentes ou produzidos em série, de custo inferior, tornando-
se repetitivos. São revestidos com os mais diversos materiais, sendo 
mais comum a utilização de alvenaria e cerâmica.

Por sua vez, os jazigos mais elaborados, isto é, de construção 
mais complexa em termos de estrutura geral, ou mais ricos em 
variedade de componentes, podem ser classificados como “jazigos-
monumento”. Ou seja, são túmulos que apresentam ampla 
diversidade de recursos estilísticos, como esculturas e ornamentação 
imponente, como colunas, arcos ou frisos, comumente utilizados 
como forma de monumentalização e demarcação do espaço, 
cedendo grandiloquência, qualidades artísticas e decoração apurada 
à construção. Isto significa que estes túmulos tendem a ocupar uma 
área maior, muitas vezes apresentando uma verticalidade peculiar. 
Usualmente construídos sob encomenda, podem destacar-se pela 
presença de estatuária refinada, geralmente de catálogo, mas por 
vezes exclusiva, além de maior criatividade na disposição dos 
componentes decorativos, como flores, âncoras e vasos. Túmulos 
exuberantes, em geral são construídos em alvenaria e mármore, 
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demandando altos custos, o que os torna acessíveis somente a uma 
minoria.

Já o termo mausoléu é utilizado para designar uma classe 
ainda mais luxuosa e exclusiva de sepulturas, túmulos de maior 
porte, que ultrapassam as dimensões dos jazigos, construídos 
de maneira a lembrarem casas ou capelas. Podem agregar à sua 
disposição diferentes elementos distintivos, tais como esculturas 
livres, bustos, relevos narrativos, vasos e vegetação. Em cidades 
antigas, os mausoléus usualmente servem como fortes indicadores 
visuais da presença de famílias tidas como pilares econômicos e 
políticos da localidade. Essas referências se tornam especialmente 
evidentes quando a altura das construções em questão ultrapassa 
a dos muros externos do cemitério e se converte em marco do 
horizonte urbano das imediações.

O formato das construções, por sua vez, reconstitui no espaço 
da necrópole o ambiente da igreja/capela ou da união familiar/
casa, concedendo aos familiares do sepultado um ambiente 
privativo para o culto aos mortos daquela linhagem. Em contextos 
nos quais há forte senso de importância do núcleo familiar, esses 
ritos exercem um importante papel de integração e exercício de 
identidade e poder.

O ecletismo é próprio das sepulturas desta categoria, pois 
devido às dimensões amplas que geralmente possuem, podem 
acolher elementos arquitetônicos oriundos de diferentes épocas e 
regiões, normalmente compondo uma interpretação “livre” destes 
traços. Frontões neoclássicos, anjos românticos, frisos barrocos e 
torres neogóticas, por exemplo, convivem nos mesmos planos, 
sem que sua estética seja necessariamente interpretada como 
desagradável ou confusa.

Tais edifícios correspondem ainda a uma categoria híbrida de 
formação tumular, já que podem comportar tanto sepultamentos 
primários quanto secundários (quando os ossos desarticulados de 
um ou mais indivíduos são dispostos em urnas, após o processo de 
decomposição). Segundo Lima , é comum que este formato abrigue 
vários indivíduos de uma mesma família, grupo, organização ou 
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entidade civil ou religiosa. Assim, além dos mausoléus familiares, 
podem ser encontrados outros ainda, dedicados a receber soldados 
ou artistas de uma denominação específica, por exemplo.

(Maristela Carneiro)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

 Observe as imagens dos túmulos:

1. 

2.
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3.

4.
Túmulos do Cemitério de Barretos/SP

Fonte: https://www.instagram.com/arte_tumular_br/

https://www.instagram.com/arte_tumular_br/
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Agora, com base no texto e na observação das figuras, descreva 

as características de cada túmulo e aponte o tipo de construção 

de cada um.
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VELÓRIO

O velório é a primeira fase do rito funerário e, em geral, se 
caracteriza por um cerimonial em elogio e despedida do 
falecido diante do seu cadáver. Esta etapa do ritual  cumpre 

a função de possibilitar o início do processo de transformação do 
vivo em morto. Para tanto, a presença do corpo é fundamental. É 
a convivência com os restos mortais por um período de tempo 
e a interação entre enlutados que auxiliam no processo de 
transformação daquele que viveu em ancestral. Se a morte biológica 
está associada à cessação dos movimentos e das funções do corpo, a 
morte social é um processo coletivo compartilhado a partir do qual 
os enlutados constroem   explicações significativas sobre a morte 
em geral e sobre aquele morto em específico. 

A chegada do corpo ao local onde o velório será realizado dá 
início a uma série de atos coletivos que visam iniciar o processo de 
transformação do status social daquele que viveu - o que efetivamente 
só é finalizado após o luto. No velório, a maior parte dos parentes e 
amigos se aproxima pela primeira vez do cadáver sem vida, tomando 
consciência daquela morte. É o período de materialização do “não 
ser” já que diante do cadáver a nova condição do morto torna-se 
socialmente inegável. Emoções associadas culturalmente à morte 
são vividas intensamente durante todo o rito de enterro, mas a 
chegada do corpo representa o primeiro ápice emocional coletivo 
que ocorre a partir das interações dos vivos entre si e também para 
com a morte materializada no cadáver.
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No Brasil urbano, o corpo é recorrentemente trazido para o 
local onde o velório será realizado por um carro funerário. Assim 
que o caixão chega à capela, igreja, tenda, templo ou barracão, ele 
é aberto e o cadáver é exposto. Na enorme diversidade cultural 
brasileira, as possibilidades de adorno dos corpos são variadas. No 
entanto, é recorrente a presença do caixão, do véu e das flores 
que protegem e embelezam os cadáveres. Pesquisas a respeito dos 
sistemas funerários contemporâneos têm evidenciado ser cada 
vez maior o acesso e a realização de serviços de Tanatopraxia que 
envolvem preparação do cadáver, incluindo, entre outros elementos, 
lavagem, embalsamamento e maquiagem fúnebre. Esses cuidados 
fúnebres têm a função de conservar e embelezar o corpo para que 
seja exposto no cerimonial de despedida garantindo a construção 
de uma imagem da morte socialmente aceitável.

Observar o cadáver, tocar as suas mãos, acariciar a sua face, 
abraçá-lo e beijá-lo são comportamentos recorrentes performados 
pelos parentes mais próximos durante o velório. Em geral, há 
expressões de afeto e de tristeza. Palavras são ditas, vertem-se lágrimas, 
ouvem-se queixas e pedidos de perdão. Estas expressões corporais 
são vivenciadas e percebidas durante o velório e fazem parte do 
repertório simbólico coletivo que tem a função de possibilitar a 
aceitação do falecimento. Aqueles que conviveram por tempo mais 
prolongado ou que têm relações de parentesco com o morto são 
auxiliados e consolados pelo grupo reunido para o cerimonial. 
O velório é uma ocasião de encontro social. A interação entre 
os participantes é responsável pela geração de energia emocional 
que é fundamental para que os enlutados ultrapassem as incertezas 
daquela não existência e das transformações que se seguem a partir 
dali.  

Depois de um período de convivência com o cadáver, em 
geral, realiza-se um cerimonial. Dependendo do pertencimento 
social do morto e de sua família o ritual pode ser religioso ou laico. 
Fatores como classe social, religião, gênero, idade, região influenciam 
intensamente no conteúdo do cerimonial realizado. Apesar da 
variação enorme dos sistemas de significação que fundamentam 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0rs3
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a performance destes ritos, o velório é o momento de construção 
e compartilhamento de imagens associadas à existência futura 
do morto e ou da coletividade. Estes significados podem estar 
associados a uma vida extramundana e eterna em forma de alma ou 
duplo, a transformação da sua matéria vital em força da natureza, 
a construção de mito coletivo ou o seu reconhecimento como 
figura célebre. A perspectiva da memória social é uma das maneiras 
como a sociedade estabelece possibilidades de sobrevivência do 
morto criando mecanismos para a continuidade da existência que 
se materializa em feitos, monumentos, imagens e/ou na herança 
biológica deixada para os descendentes. 

Dada a diversidade cultural, a variação de conteúdos dos 
velórios é imensa. No Brasil, a maior parte destes cerimoniais 
possuem ritualística cristã já que a maioria absoluta da população 
se autodeclara como adepto do catolicismo ou do protestantismo 
evangélico. No velório cristão, referências a Deus, céu e eternidade 
são constantes. Na vida após a morte do cristianismo o morto aparece 
como figura pessoalizada e projetar para ele uma existência eterna 
no céu ou no inferno como alma está no cerne do cerimonial. 

Há muitas outras modalidades de velórios com conteúdos e 
performances distintas. Os adeptos do candomblé, por exemplo, 
realizam um ritual restrito do qual somente iniciados podem 
participar e que prevê a lavagem e a raspagem da cabeça do 
cadáver, liberando o corpo da entidade guia. Este ritual continua 
posteriormente no terreiro ocasião na qual são enterrados em 
solo sagrado os vasos que contém os guias daquele que faleceu. 
Em alguns grupos indígenas, como, por exemplo, os ianomâmis, 
o velório é dividido em diversos pequenos cerimoniais. O corpo 
é manipulado durante uma temporalidade que se conjuga com 
o intervalo necessário ao apodrecimento da carne e a limpeza 
definitiva dos ossos.   Somente com a eliminação de todos os 
resíduos moles do cadáver é que se encerram estes cerimoniais. 
Os ossos são posteriormente cremados, misturados em um mingau 
de banana que é consumido pelos homens. Em etnias como a dos 
krahó, a performance nos velórios se marca pela construção de 

https://globoplay.globo.com/v/1088468/
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sensações e sentimentos tais como a raiva e o ódio. Injúrias, gritos e 
xingamentos fazem parte do repertório social dos enlutados. Essas 
expressões objetivam, em última instância, transformar o morto em 
opositor. Ele é temido porque deseja a todo custo levar os parentes 
para junto de si. 

Atualmente, com a globalização e a dispersão dos enlutados 
pelo mundo, novas formas de prestar homenagens aos mortos têm 
sido vivenciadas. O uso de câmeras de transmissão simultânea  nos 
cerimoniais realizados nas capelas públicas têm se multiplicado. 
Também é possível perceber o uso destes mesmos recursos em 
cerimoniais familiares restritos que são realizados a partir da 
criação de reuniões privadas por videoconferência nos quais há 
compartilhamento de histórias e imagens do morto. A interface 
corpo e mídias está sendo ampliada buscando propiciar a 
continuidade da participação e da interação dos enlutados nos 
cerimoniais coletivos que são fundamentais na ocasião de uma 
morte.  

Os rituais funerários representam, como padrão mais geral, um 
recurso da sociedade contra a finitude da morte. Se individualmente 
somos perecíveis e finitos, coletivamente podemos sobreviver. É 
essa força do grupo que cria e recria possibilidades de existência 
apesar da finitude do equipamento biológico individual. Quando 
os vivos se reúnem diante do cadáver para o velório, eles reagem 
ao caos da morte criando unidades explicativas que são capazes de 
fazer o grupo permanecer.

(Andreia Vicente da Silva)
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Os velórios são cerimoniais essenciais dos ritos funerários. 

É através deles que os vivos tomam consciência da nova 

situação daquele que acaba de falecer. No entanto, durante o 

período da pandemia do coronavírus no Brasil, os protocolos de 

biossegurança  divulgado pelo ministério da saúde e pela Anvisa 

impediu a realização desta parte do ritual. De acordo com as 

indicações das autoridades de saúde, logo após a morte o corpo 

deve ser preparado no hospital e enviado diretamente para ser 

enterrado rapidamente. A ausência dos velórios causou grandes 

instabilidades emocionais aos enlutados já que não se pode 

prestar as últimas homenagens aos seus mortos, como mostra 

a reportagem do jornal Deutsche Welle.  Especialistas em luto 

têm apontado que a ausência dos velórios pode gerar depressão, 

tristeza, frustração e sensação de irrealidade da morte. 

Converse com dois enlutados que tiveram a experiência de 

perder um parente vítima do coronavírus e que não teve velório. 

Pergunte a respeito de suas sensações e sentimentos em relação 

a ausência do cerimonial. É muito possível que a não realização 

dos velórios tenha impactado profundamente a experiência da 

morte, já que logo após o falecimento, a convivência em grupo 

e o compartilhamento das emoções são fundamentais para a 

construção dos sentimentos necessários à superação do luto. 

https://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/manejo_corpos_coronavirus_versao1_25mar20_rev3.pdf
https://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/manejo_corpos_coronavirus_versao1_25mar20_rev3.pdf
https://www.dw.com/pt-br/pandemia-leva-brasileiros-a-reinventar-o-luto-por-seus-mortos/a-54452418
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VESTUÁRIO FÚNEBRE 

De maneira abrangente, podemos considerar como 
“vestuário fúnebre” tanto a roupa colocada no morto 
para os rituais funerários quanto a usada pelos viventes 

enlutados. Ambas variam de acordo com a cultura de uma sociedade, 
seu sistema de crenças e a época. 

O ato de vestir o corpo morto pode ter significados diversos: 
marcar o status social do falecido, auxiliá-lo na passagem para 
outro plano, simbolizar, com as cores ou o tipo de roupa, valores 
associados àquele indivíduo ou à comunidade a qual pertence. 

Entre a Idade Média e o século XIX, por exemplo, no contexto 
da cristandade ocidental, o costume era sepultar o cadáver apenas 
em mortalha branca, feita geralmente em linho ou algodão. No 
entanto, no caso de exéquias públicas de representantes da elite, os 
mortos eram vestidos com suas melhores roupas, suas insígnias e 
trajes oficiais. Já membros do clero e de ordens religiosas portavam 
as vestes eclesiásticas ou o hábito monástico. Leigos poderiam pedir, 
em testamento, que fossem vestidos com peças associadas às do 
santo de sua preferência (como se vê nos desenhos de Jean-Baptiste 
Debret). Em diversas partes do Ocidente, jovens mulheres virgens 
e crianças eram enterradas em peças na cor branca, indicando sua 
pureza. Até pouco tempo, os bebês mortos eram considerados 
“anjinhos” e poderiam ser sepultados com adereços imitando os de 
anjos – nos conta João José Reis.

A partir do final do século XIX, com a gradativa hospitalização 
da morte e a profissionalização dos serviços relacionados ao morto, 
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passou a terceiros a função de vestir o cadáver. A família ou os 
amigos selecionam as roupas que serão entregues aos agentes 
funerários e essa escolha pode ser de diferentes ordens: as peças 
preferidas do finado, as mais especiais ou caras, a que marcou um 
momento de sua vida, o uniforme do trabalho, a camisa do time, 
etc. Dependendo do estado do corpo, opta-se pelo pragmatismo 
de um traje que seja fácil de colocar. Muitas funerárias oferecem a 
venda de roupas prontas, caso não seja possível o arranjo do defunto 
com suas vestimentas.

Atualmente, movimentos oriundos principalmente das redes 
sociais encorajam as pessoas a refletirem sobre a própria morte, 
tomando as decisões sobre as etapas pelas quais seus restos mortais 
passarão (o que inclui as roupas com as quais seus corpos mortos 
serão vestidos) e deixando explícitos, ainda em vida, esses desejos. 
Ocorrem debates profícuos sobre a utilização de tecidos feitos de 
fibras naturais para elaboração de peças especificamente para o 
enterro ou a cremação, que sejam menos poluentes e que causem 
menor impacto ecológico. Essas discussões, bastantes incipientes 
no momento, mas crescentes, possibilitam que o indivíduo assuma 
o protagonismo em sua despedida desse mundo, aliviando o peso 
dessas escolhas aos que ficaram. 

Tão diversificadas quanto as vestes que envolvem os cadáveres 
são as roupas usadas pelos enlutados. Os trajes portados pelos 
viventes nos rituais fúnebres e por períodos após um falecimento 
também obedecem aos códigos sociais e de crenças do grupo. 
Eles servem a inúmeros propósitos: expressar o sofrimento de 
seu usuário, afastá-lo de certas obrigações e submetê-lo a outras, 
indicar seu status social, reforçar a reputação do morto e respeitar 
sua memória, entre outros. 

Um de seus aspectos mais importantes é a cor.  Em muitas 
culturas, como no Egito Antigo, na China, no Japão e na Índia, o 
branco foi e ainda é usado nos eventos funerários. Nas religiões de 
matriz africana, também é a cor branca a escolhida. Já nas sociedades 
ocidentais, em sua maioria, o preto foi adotado há muito como 
símbolo de pesar. Segundo Michel Pastoureau, a relação entre o 
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luto e as roupas de tons escuros remete à antiguidade romana. O 
preto passa a prevalecer como a cor do vestuário fúnebre a partir 
da Idade Média, muito por conta de sua associação com as ordens 
monásticas, notadamente a beneditina, que tinha no hábito negro 
a expressão de virtudes como a humildade e a moderação, mas 
também de penitência e desapego das coisas mundanas. 

No século XIX, a etiqueta social era bastante rígida e estabelecia, 
com detalhes, os trajes adequados para serem vestidos em cada tipo 
de luto e por tempos determinados. Era especialmente minuciosa 
no caso das mulheres e mais rigorosa com as viúvas. Todas as peças 
da indumentária poderiam ser adaptadas, inclusive as roupas de 
baixo e a joalheria. No luto fechado, a fase imediatamente após o 
falecimento, as roupas eram confeccionadas em tecidos sem brilho 
e na cor preta (o crepe era considerado o pano ideal para esse 
fim). As mulheres não poderiam dispensar o véu e seus acessórios 
deveriam ser simples, sem ornamentos. Posteriormente, no meio-
luto, ou luto aliviado, outros materiais eram empregados e mesmo 
a seda com brilho discreto era apropriada para algumas situações. 
A gama de cores era ainda limitada, mas permitia tons de cinza e 
roxo. A joalheria era feita em azeviche, esmalte preto, ônix, madeira; 
em formato de flor, coração ou cruz, com as iniciais do nome do 
morto, a data do falecimento e até seu mini retrato. As joias feitas 
com cabelos foram uma voga do período e, quando elaboradas 
com os fios de um falecido, eram usadas como joias de luto. 

Essas regras, e muitas outras, eram disseminadas através de 
impressos populares no século XIX, como manuais de etiqueta, 
revistas femininas e de variedades, almanaques. Lojas especializadas 
em artigos e tecidos de luto se proliferaram pelas principais 
cidades do mundo ocidental. O vestuário de luto era assunto sério, 
observado atentamente pela sociedade, principalmente nas elites, 
mas que todas as classes tentavam, em maior ou menor medida, 
usar de acordo com os códigos de bom-tom. 

Parte da intensificação da vivência do luto nas culturas 
ocidentais nos oitocentos – e, consequentemente, da valorização 
de uma etiqueta minuciosa do traje de luto - deveu-se à influência 
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da Rainha Vitória da Inglaterra. Após perder o esposo, o príncipe 
consorte Albert, vítima de febre tifoide em 1861, a rainha adotou 
o vestuário preto pelo resto de sua vida, ou seja, por quarenta 
anos. Seu exemplo de viúva em eterno e visível pesar foi seguido 
por muitas mulheres ao redor do mundo, que conformavam seus 
guarda-roupas às limitações exigidas de cores e de materiais por 
períodos de luto tão extensos que, às vezes, emendavam-se uns aos 
outros. Conforme Lou Taylor, o auge do culto ao luto na Inglaterra 
vitoriana teria sido na década de 1870, quando uma viúva era 
aconselhada a mantê-lo por, no mínimo, dois anos e meio – sendo 
o primeiro ano todo de luto fechado.   

Durante o século XX, sobremaneira após as duas guerras 
mundiais, a etiqueta do vestuário de luto gradativamente se 
afrouxou. Ainda que continuasse forte no meio rural ou em cidades 
pequenas do interior, onde a vigilância social insistia em fiscalizar 
o luto da viúva, cada vez mais o vestuário de luto passava a se 
restringir aos ritos imediatos à morte, como o velório, o funeral 
e o enterro (e nas cerimônias religiosas, quando ocorrem). No 
momento atual, a segunda década do século XXI, nada indica uma 
retomada do rigor vitoriano. Mantêm-se a tradição da cor preta e 
de peças de modelagens discretas, que não expõem o corpo, mas 
não há qualquer obrigatoriedade.

(Juliana Schmitt)  
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ATIVIDADE DIDÁTICA

Combine com os colegas de montar um traje completo, com 

roupas, calçados e acessórios, a partir de seu próprio guarda-

roupa, com o objetivo de homenagear alguém que vocês 

gostem. Pode ser um integrante da família, amigo, vivo ou 

falecido.

Em um dia combinado, todos comparecem vestindo essas 

peças e cada um explica os motivos de suas escolhas. Eles 

podem ser tanto por gosto pessoal quanto pensando no 

homenageado (o que ele gosta/gostava de vestir ou gosta/

gostava que você use). Explorem todos todos os elementos do 

traje: suas cores, suas estampas, se são peças mais modernas 

ou tradicionais, mais alegres ou sóbrias, se os acessórios 

remetem ao homenageado (como chapéu, óculos, relógio, 

bijuterias, etc).

O intuito é conversar sobre as possibilidades de demonstrar 

sentimentos como afeto, saudade ou admiração por meio da 

cultura material e da imagem individual. Os objetos passam a 

ser percebidos não apenas pela sua utilidade prática, mas por 

sua potencialidade simbólica.
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