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1 - INTRODUCAO

Entre as diversas circunstancias da existencia humana, com certeza, uma das mais
proeminentes e a morte, caracterizada pela ausencia do ente querido, pelo vazio percebido diante
da perda, ou ate mesmo na indaga~o do real sentido da vida com rela~o ao estado finito do ser
humano.
Assim o estudo da morte se faz necessaria para compreendermos nio s6 estes anseios,
mas para perceber a estrutura

~ocial

que estamos inseridos, ja que a sociedade atua em tomo

tambem das perspectivas de vida de detenninados grupos.
Neste artigo procuramos analisar a morte tal como se expressa socialmente, a partir da
concepyio do corpo que toma o individuo urn produto do meio consumidor e consequentemente
nega o individuo de viver seu pranto e ate mesmo de sentir sua perda.
A aruilise da rela~o dos valores .de uma sociedade capitalista se torna adequado, pois
banaliza a prioridade do consumo exagerado, tomando prioritario os valores humanos,
contnl>uindo para uma ·analise dos falsos objetivos do materialismo que nos distancia da
identidade humana.
Portanto, analisar a influencia da sociedade dominante, inclusive sobre o aspecto da
morte, e buscar os reflexos transmitidos dos tempos e das

mudan~

nos comportamentos que

esta mesma sociedade impos .Nesse contexto percebemos a reivindi~o do homem quanto ao
processo normatizador de uma sociedade hierarquizante que se faz presente nas diversas camadas
sociais existentes, na forma de urn vazio da improdutividade humana. Para Balandier1: "0
problema decisivo e o da particip~o do maior mlmero de atores sociais nas defini~es, sempre a
recom~

da sociedade; reconhece-lo e marcar a necessidade de sua

presen~

nos pontos da

sociedade onde se fazem as escolhas que a determinam e onde sio gerados os elementos de sua
signifi~o".

0 objetivo e "instaurar 0 controle mutuo do poder e da cria~io dos sentidos".

Uma conscientiza~o existente pode criar novos sentidos antes de todos os sistemas
imperantes e uma linguagem alternativa podem ser formulados. Nio e preciso urna contestayio
social, ou aumentar o quadro das dores dilacerantes, e necessario, sim, urn conjunto de conceitos
para se perceber a realidade do objeto - a morte - especialmente em sua fun~io existencial e
1

BALANDIER, Georges. 0 Contomo: 0 Poder e aModemidade, Sio Paulo, Bertrand Brasil, 1997.
2

173

permitir que as pessoas vivam suas dores, sem constrangimento e sem criar traumas ou disturbios
psicol6gicos, gerados pelo ato de sufocar o sofrimento.

2- ASPECTOS DA MORTE NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA
0 panorama do quadro da morte, na sociedade contemporanea, com~ou a se alterar
durant~ o processo de urbano-industrializa~a~, que resultou em seu banimento. Hoje ja existem

tentativas de se retomar as retlexoes sobre ela. Para tal rompimento de tabus,

eimportante que se

reconhe~ as obras de Elisabeth Kubler-Ross2 , que em muito ajudaram a colocar esse tema fora

dos limites criados pela sociedade da morte invertida, na qual a morte tomou-se algo a ser
escondido, tal como fora o sexo no periodo puritano do reinado da rainha Vrt6ria, no seculo XIX,
na lnglaterra. Nesse novo contexto cabem bern as palavras de Jean Ziegler. 3

"Privado de individualidade, de destino, o homem toma-se ao mesmo
tempo, privado da nitida consciencia de sua finitude. Ou pelo contrario: a
destrui~o da sociedade mercantil pela conquista da morte. 0 homem s6
se constitui com a ajuda dos outros homens. 0 reconhecimento da
igualdade pr6-social de todos OS Seres humanos e indispensavel para que
nas~am novas rela~oes de reciprocidade e de complementaridade,
construtivas da sociedade igualitaria do futuro".
Diante de urn mundo globalizado, onde assistimos ao aparecimento de novos paradigmas,
existe a probabilidade notavel de uma humaniza~ao da morte. Dependendo da distancia da visao
da morte podemos ter uma imagem real, mesmo que seja urn pouco distorcida ou desfigurada.
A incapacidade do homem e da mulher de conceber a sua propria finitude e sua nega~o
social sao alguns dos problemas que estao inseridos na inten~ao da sociedade mercantil, que
ligou a morte ao consumismo. Esta e a ideologia dominante, que monta sistemas escolares
repressivos, imagens pre-estabelecidas intencionalmente, que sao reproduzidas para se obter urn
resultado esperado e determinado. Assim a morte e negada, ou melhor, ela se toma objeto de
aliena~o para os dominados. Dessa forma o ser humano deixa de ser o sujeito da hist6ria, para
ser substituido pela coisa que foi condicionado a desejar a ser, por isso a importancia de uma
retlexao sobre a imagem do corpo sem vida em uma sociedade consumista .Esse estudo nos ajuda
a entender os aspectos primordiais de nossa identidade, tanto para obtennos uma melhor
2

ROSS, Elisabeth Kubler. Sobre a Morte eo Mo"er, Sao Paulo, Edart/Usp, 1977, Sio Paulo,
Marlins Fontes, 1981; Perguntas e Respostas sobre a Morte eo Mo"er, Sio Paulo, Martins Fontes,
1979.
3
ZIEGLER, Jean. Os vivos e a Morte. Rio de Janeiro, Zahar, 1975, p. 169
3
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percepyio de nos mesmos e do nosso proximo como para nos depararmos com os nossos reais
valores.
Norbert Elias em o controle das emoyoes faz uma comparayio do controle da excitayao
com as sociedades menos desenvolvidas, pois quanta maior a condiyio social maior sera o
controle das emoyoes e das paixoes, logo os individuos devem se submeter as regras da razio
social, para se sentirem inseridos no contexto social e aceita-las em detenninados grupos que
pelo qual fazem parte.
Nas cerimonias contemporineas, ja nio se percebe uma excitayio publica, ou seja, a
manifestayio dos sentimentos e limitada por uma detenninada regra social, a exteriorizayio das
emoyijes e limitada, assim o choro, o medo, a paixio, a raiva, o desespero sao reay()es
camufladas, objetivando uma aparencia falsa de urn ser forte, inabalave~ seguro de si, que nio se
toma vulneravel pelos reversos da vida. A demonstrayio dos sentimentos e considerada motiva
de vergonha ou mesmo de afastamento por parte da sociedade que considera o individuo urn ser
dominado pela excitayio. 0 controle se faz parte integrante da fonnayio da personalidade.
"Nas sociedades avanyadas do nosso tempo, muitas profiss5es,
muitas relayoes privadas e atividades, so proporcionam satisfayio se
todas as pessoas envolvidas conseguirem manter uma razoavel hannonia
e urn controle estavel dos seus impulsos libidinais, afetivos e emocionais
mais esponti.neos, assim como os dos seus estados de espirito flutuantes.
Nestas sociedades, a sobrevivencia social e o sucesso dependem, por
outras palavras, em certa medida, de uma armadura segura, nem
demasiado fhigil, nem demasiado forte de autocontrole individual". 4
Elias argumenta que nessas sociedades ha um campo muito limitado com relayio

a

demonstrayio dos sentimentos fortes, de auto controle individual com "acentuadas antipatias" e
aversoes com relayio ao outro. A sociedade determina inclusive que o descontrolado e
considerado anormal devendo ser colocado a parte da sociedade ou do grupo social.
A contenyio dos sentimentos, a fim de controlar os impulsos e sentimentos acarreta na
origem de novas tensoes, apesar de algumas pessoas saberem conciliar o sofrimento, outras,
porem possuem maior dificuldade na relayio ayio-contenyio e por isso permanecem
constantemente em conflito, gerando ansiedades, stress e neuroses.
A aprendizagem do autodominio

e uma condiyio humana universal como uma condiyio

comum da humanidade, sem este atributo os seres humanos deixariam de se tomar humanos, e a
sociedade se desintegraria, o que na realidade pode mudar sio os padroes sociais e a forma do
sentido de ativar e modelar o potencial natural do individuo, no sentido de retardar, suprimir,
transformar, em suma de controlar os impulsos espontineos a tal ponto de se refrearem, neste
4

Norbert Elias. 0 controle das emoyoes, pag. 69
4
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aspecto poderiamos dizer que o processo de civiliza((ao e urn processo social sem inicio absoluto,
na realidade uma sequencia de mudan((as sociais, sem as modifica((Oes biol6gicas da especie, em
uma consequencia social e nao biol6gica ou evolutiva, o que podemos considerar ate mesmo o
processo de desciviliza((io em tomo das necessidades intrinsecas do ser humano.
De acordo com esta analise em Norbert Elias percebemos a participa((io da sociedade em
tomo do controle diante das necessidades da sociedade vigente em epocas diferenciadas para se
alcan((af a urn objetivo especifico, no caso do capitalismo, deve ser gerado o lucro, o capital e
conseqiientemente ao individualismo e ao materialismo em prol do consumo.
3 -ASPECTOS PSICOLOGICOS DA MORTE
Para contextualizarmos o assunto podemos citar as obras de C. G. Jung, pai da psicologia

area de
propon;oes desconhecidas. A area do inconsciente e enonne e sempre continua, enquanto a area
analitica. Na psicologia Junguiana a consciencia e uma superficie sobre uma vasta
da consciencia e a visio momentinea de um campo restrito.
"Segundo Jung, Freud deriva o inconsciente da consciencia, ao passo que para ele a
consciencia procede de uma condiyao inconsciente". s ( Consciente e fonnado pelo ego e pela
persona . 0 inconsciente e formado pelas sombras, anima - animus , self)
Nada pode tomar-se consciente sem urn ego. A consciencia e definida como uma relayao
de fatos psiquicos com o ego. E o ego, como uma instincia completa constituida, a principio,
pela percepyao geral do proprio corpo e da propria existencia, em seguida pelos dados de
memoria. No ego pode ser dado o nome de urn complexo de fatos psiquicos no consciente. Este
complexo com poderes como os de urn imi, atrai conteudos do inconsciente. Atrai tambem
impressoes do lado extemo, as quais se tomam conscientes atraves dos desejos, vontades. Nossas
~es

sao o resultado de sentimentos guardados no inconsciente que passam para o nosso

consciente. Surge entio o pensamento que pode ou nio ser realizado, dependendo do individuo,
de suas cren~, de seus principios. Eis ai o livre arbitrio, o poder de escolha entre o bern e o mal.

s Jung, C. G. The collected works, Princeton University Press, SeconfEdition, 1970, vol. 10, pag.
448.

s
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Entendemos que as vontades e os desejos nao devem ser sufocados, mas bern controlados
e trabalhados a fun do ser humano obter o potencial de sua liberdade e usufiui-la de forma a
proporcionar o bem-estar, pois a real liberdade nao esta na escolha do certo ou errado, nio esta
na opyio pela sensayio da liberdade, mas no controle das emoy()es para o ser humano viver a
vida em abundancia, obtendo sucesso diante de urn equilt'brio emocional. Visando o bem-estar
fisico, mental e espiritual, em prol das necessidades dos reais valores do ser humano.

Infelizmente, tanto a sociedade contemporinea, que Iibera os impulsos atraves da midia,
quanto

a forma

normatizadora de algumas religioes em sufocar desejos e vontades com as

imposiy()es e restriyees severas do ser humano comete seus grandes equivocos, pois tanto urn
quanto outra constituem imagens negativas no inconsciente, caracterizado por C.G. Jung de
"sombras", o lado sombrio, escuro e tenebroso que se forma com o ego e a persona,
representando as repressoes ocorridas durante a formayio da pessoa em se mostrar para a
sociedade (mascara).
A propria formayio da persona, na sociedade contemporanea, exige que nio
exteriorizemos os sentimentos em tomo da funyio, ao cargo da

posi~io

social que ocupamos na

sociedade. Exatamente como citou Norbert Elias no controle das emoy()es, em que o ser social
deve controlar suas

em~es

nio porque deve objetivar uma vida abundante, urn equilibria

emocional, ou para se obter a liberdade, mas para se enquadrar aos moldes exigidos por urn
consumismo e urn capitalismo existente. Que dita normas e regras, que determina o que se pode
ou nio sentir e que manipula a exteriorizayio do sentimento.
Podemos citar Rodrigues6 em caracterizar o corpo da sociedade p6s-industrial que deve
ser algo liberado, desposado, que pode e deve ser manifestar e sentir prazer, mas tambem e
vergonhoso nio sentir, pois passa a ter uma conotayio de obrigatoriedade diante das normas
estabelecidas, logo sentir dor, chorar, fazer algo que nao inclua no contexto da sociedade
contemporanea se torna desprezivel, e simplesmente e afastado do ambito social. 0 homem e
afastado entio de suas tristezas, de sua dor, de sentir a perda por seus mortos, de derramar
lflgrimas pelo proximo.

6

Rodrigues, Jose. De corpo e alma. Rio de Janeiro, Espa~o e Tempo, 1986.
6
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4- PROCESSO IDSTORICO DA MORTE
Para constatar a informa~o acima mencionada e necesscirio reportarmos a urn processo
historico. Abordagem feita por Philipe Aries7 que se refere

a situa~io da morte na sociedade e

que testificam a mudan~ do comportamento social diante das pniticas funerarias em epocas
especificas. Podemos analisar os aspectos do sec. XIL onde o morto era enterrado em urn
sarcofago de pedra com o rosto descoberto, pois era colocado em urn caixao de chumbo ou de
madeira onde era colocado diante do altar durante tres missas objetivando a salva~io da alma, no
mesmo seculo surge a pratica das mascaras mortuarias em que 0 rosto do morto e moldado a fim
de se obter a semelhan~a do retrato do defunto, pois a inten~ao era reproduzir uma fotografia
instantinea e realista do morto, nio com o sentido de amedrontar, mas de admirar e de
contemplar a presen~a do ente querido. Nos seculos XIV e XV nio houve altera~oes com rela~ao

a pratica mortuaria,
propor~o

no seculo XVI a morte tomou-se urn objeto de fascinio com uma boa

de documentos a respeito das caracteristicas que determinavam a liga~io do erotismo

macabro e a do morbido, consta no final do sec. XVI e inicio do
representa~ao

sec.

XVII a magreza na

da morte no cavalo do cavaleiro do apocalipse lor Durer, com os genitais intactos,

ou ao retratar as dan~s macabras em que a morte toea 0 vivo de forma intima, arrepiando 0 vivo
com afagos provocantes. 0 teatro barroco tambem e uma das representatividades do erotismo em
rela~o

_a morte, pois apresentava cenas de amor nos cemiterios e nos tiunulos. Como exemplo

temos a obra de Romeu e Julieta no tfunulo dos Capuleto. Nos sec. XVI ao XVIII o corpo morto
e nu tomou-se objeto de curiosidade cientifica e de deleite morbido, personificado a imagem da
beleza morbida, os livros que continham figuras em anatomia nio eram so adquiridos pela
clientela medica, mas tambem pelos amantes dos belos livros. No sec. XVII a

atr~o

pelo corpo

morto foi de forma mais discreta. No sec. XVIII os cadaveres se tornam objetos de manipula~o,
onde sao deslocados para serem secados, mumiticados e conservados, para enfim servirem de
exposi~io

em cemiterios decorados em estilo rococo, com ossos. Os lustres e pequenos enfeites

eram compostos com pequenos ossos. Ate o sec.

xvm persistia a cren~a de que o corpo deveria

ser enterrado proximo ao altar na igreja, e os mais pobres eram envoltos em sacos ou panos e
despejados em fossa comum, depois

come~am

a ser separadas pelos cemiterios e aproximados

das igrejas.
7

ARIES, Philipe. Historia da morte no ocidente. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977.
7
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Os enterros eram feitos com a presen~a de parente e familiar, geralmente na casa do
moribundo, juntamente com as crian~as que participavam do cortejo runebre e velava o morto
com todas as pessoas pr6ximas, muitas vezes faziam uma recep~o especifica para atender a
todos os convidados.
A partir do sec.

xvm

a morte assume urn novo papel no imaginario social, o que

ocasionou o distanciamento entre a morte e a vida cotidiana.
Nos sec. XIX em diante a morte toma outras propor~es, pois as pessoas vivem no ritmo
acelerado pelo sistema de produ~o, permitindo a falta de tempo para os velhos e doentes, o
corpo "quase a morte" se encontra afastado das pessoas mais pr6ximas, confinadas a breves
visitas apenas nos momentos determinados pelos hospitais. 0 vel6rio geralmente e feito no
necroterio, para o qual nio se costuma levar as crian~as, e que muitas vezes crescem sem
visualizarem urn corpo sem vida. Com rela~io aos doentes terminais ocorre o ocultamento da
morte, acabam por esconder do paciente o fun proximo.
0 motivo da morte escamoteada se da pelo sistema de produ~o que torna o ser humano
individualista, sem ter a no~io distinta e significativa de ser lazer, de seu tempo, Ionge de uma
qualidade de vida satisfat6ria, isto de forma inerente ao desenvolvimento tecnol6gico, pois o
pr~o

que se paga ea aliena~o do bern estar com rel~o ao trabalho e a vida pessoal.
Se tomannos como valores absolutos o aciunulo de bens, a fama e o poder, a retlexio

sobre a mortalidade se toma ridiculo. Esses anseios privilegiam outros valores que dio maior
dignidade, essa mesma reflexio, nos ajuda a questionar os falsos objetivos a qualquer custo. ·
Podemos, portanto perceber que a estrategia do sistema mercantilista

e transfonnar

o

homem em mercadoria, desumanizando o ser humano, transformando-o em um processo pelo
qual caminha a tecnologia, a produ~io, em uma linguagem humanista dominante que destr6i o
real sentido da vida, reduzindo a morte em acontecimento pobre, privado de sentido, cercado de
tabus, e principalmente servido para dissimular as desigualdades do homem diante da morte.
A classe dominante atua sobre as reais caracteristicas do morto transformando-o em urn
modelo social. Assim todos os que morrem se tornam dedicados, honestos, mesmo que tenham
sido uma lastima para a sociedade. E finalmente, priva o falecido de sua existencia, que se tomou
identificavel, anulando a

participa~o

e a individualidade dos enlutados em tomo de seus

sentimentos, utilizando para tanto urn trabalho especifico de

manipula~o,

inserindo no contexto
8
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social os valores capitalizados pre-existentes na sociedade, nas estrategias de domina~o,
caracterizando as desigualdades sociais.
Apenas uma sociedade que reconh~ o homem como o bern mais precioso podera iniciar
a busca para uma igualdade e isso s6 podeni ocorrer diante de uma conscientiza~ao, onde uma
alternancia dos conceitos ocasionara uma mudan~ social, no refor~ do viver pleno. Na
possibilidade do homem viver sua dor, suas mwtiplas alegrias, suas fraquezas, seu contentamento
na simplicidade do viver, suas derrotas, sua plenitude diante da velhice e sua finita vida terrestre.

5 -A RELACAO ENTRE A RELIGIAO, A SECULARIZACAO E A MORTE

A religiao tern urn papel importante como instrumento da aruilise sociol6gica, como e
demonstrado por Max Weber na analise sobre o fenomeno da seculariza~o. Weber afirmou que
a seculariza~io levou gradativamente o ser humano ao total desencanto com o mundo, por causa
da exclusio de qualquer poder superior e divino. Um fenomeno tipico da cultura moderna. Fato
este ocorrido pelas lutas politicas entre Estado e Igreja, papado e imperio, pela forma~io d~s
Estados nacionais, pelas guerras religiosas, pela redescoberta do mundo classico e da crise
religiosa, pelo desenvolvimento das ciencias experimentais, culminando em uma cosmovisio
integralmente secularizada, caracterizada pelo idealismo, positivismo e materialismo. Os
criadores desses sistemas como Comte, Marx, Niezshe, Freud, Sartre e outros, pregavam a total
ausencia do sagrado. No entanto ha quase meio seculo a cultura moderna entrou em crise.
Percebe-se que na "p6s - modernidade " nio ocorreu o q~e foi profetizado pelo secularismo,
como exemplo cita o fun da religiio, algo que na realidade nio ocorreu.
0 homem secular pagou urn pre~o muito alto por declarar a " morte de Deus", pois.
Logo se deparou com as guerras mundiais e locais, a epidemia, as favelas, os prantos decorrentes
da miseria, os contrastes sociais cada vez mais entiticos, onde a secul~o.
Nio pode explicar a decadencia do homem no processo evolutivo, pois deveria este encontrar seu
apogeu e ate mesmo se superar diante de suas fraquezas e derrotas com suas pr6prias inven~es e
tecnicologias.
Assim o homem se deparou com suas fragilidades e suas

limita~oes

e percebeu sua

infelicidade. 0 que antes era certeza se tomou duvida diante inclusive de sua finitude,
9
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Portanto a seculariza~ao nao eliminou o sagrado, pois com suas tragicas consequencias culminou
por enfatizar a importancia e a necessidade da cren~a de urn porvir. Pois a seculariza~o que era
defendida, passou a ser criticada pelas diversos segmentos do conhecimento. 0 jovem radical
denunciava-o por ser hiper-racional, os psic6logos o denunciava por ignorar o inconsciente, os
estudiosos da religiao comparada por desconsiderar os aspectos da mitologia, os criticos sociais
argumentavam em tomo da passividade do positivismo liberal e da contradi~o dos fatos sociais,
alem do numero crescente de religiosos no mundo e da forma~o de novas denomina~oes
religiosas.
Por isso a morte pode ser usada como assunto de integra~io tanto dos aspectos
religiosos como dos aspectos sociais, pois alem de desenvolver uma esperan~a para a vida ap6s a
morte, constituindo uma forma de consolo, e capaz de promover uma sociedade mais igualitaria,'
respeitando o sofrimento negado por uma sociedade que prioriza o consumo e a materia.
6- EXEl\.fPLOS DE CRISTO COM RELACAO AMORTE
Cristo, personagem central do cristianismo, pregava essa sociedade mais justa.
e humana atraves tambem dos aspectos sociais da morte. Como exemplo podemos citar a Sua
prega~o no sermio do monte, onde real~ou a importincia do sofiimento. "Bern aventurados os

que choram porque serao consolados" (Mt 5:4). Interessante notar que esta frase esta situada
entre aspectos positivos como a mansidao, humildade, miseric6rdia, pureza de
pacifica~o.

cora~o

e

Podemos pressupor, de acordo com a passagem, a impossibilidade do consolo com a

ausencia do sofrimento. Outra passagem not6ria esta relatada em (Jo 11: 1- 46) abordando a
morte de Lazaro, pois o relato biblico denota o sentimento de tristeza de Cristo, considerando a
aparente ira de Maria (irma de Lazaro) e se comovendo a tal ponto de tambem chorar, mesmo
sabendo que Lazaro seria ressuscitado dentre os mortos. Ele tambem se afastou contrito ao saber
que Joao Batista tinha sido executado (Mt 14:12-21). No jardim do Getsemani, Jesus ficou
tremendamente triste, enquanto orava sem cessar (Mt 26:38).
Exemplos assim mostram que o sofiimento deve ser vivido e nio sufocado .
Devemos entender o nosso sofrimento como tambem a dor do nosso proximo.

10
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7- CONSIDERACOES DA IGREJA ADVENTISTA SOBRE 0 SOFRIMENTO DA MORTE
A Igreja Adventista do Setimo Dia atraves de Ellen G. White, tambem se manifesta
a respeito da morte, enfatizando que as pessoas devem viver o seu luto e nio nega-lo ou camuflalo, mas vivencia-Io e mostra como devemos proceder com os enlutados.
a fim de que estes possam ser devidamente consolados. Estas palavras estio relatadas em uma
das cartas escrita em 1898 em que se intitula- "Nio ha pecado em chorar" - "conforto a uma
viuva".

"Simpatizamos convosco em yosso luto e viuvez. Passei pelo caminho que v6s agora
palmilhais e sei o que significa. Quanta tristeza existe em nosso mundo! Quanta
atli~o!

Quanto pranto! Nio e direito dizer aos que estio de luto: nlo chore! Nio e

direito chorar. Estas palavras pouca consola~o encerram. Nio ha pecado em
chorar. Embora o falecido tenha sofiido por anos, devido afraqueza e a dor, isso
nao enxuga de nossos olhos as lagrimas".(Carta 103- 1898)
Em outra passagem amesma autora escreve:
"Desejariamos poder chegar a vosso Jar e chorar convosco e convosco ajoelhar-nos em ora~o ... "
(Carta 165- 1905).
No entanto Ellen White adverte que ate para o pranto deve existir urn limite e que
devemos crer na companhia de Deus, pois Ele nio nos prometeu que nio teriamos atli~io.
ponSm nos prometeu que estaria conosco ao passarmos pelo "vale da sombra da morte".
(salmo 23 :7).

Isto realmente e algo que faz a

diferen~

pois esta certeza faz com que

continuemos a busca pela vida apesar das perdas significantes, sem ocorrer fugas que destroem
as perspectivas da dadiva da vida como o caminho destruidor dos vicios ou a procura da morte
como no suicidio.
A mensagem e enriquecedora, traz

esperan~a

e alivio, principalmente aos

enlutados, no entanto precisamos ter urn preparo previo para poder consolar o proximo.

E comum nos depararmos em situa~es de luto, seja na igreja, seja na escola, ou entre parentes e
amigos cristios ou nio cristios. Em algumas ocasioes os profissionais da
com

situa~es

em que necessitam dar algum apoio ou

explica~io

educa~o

se deparam

para os discentes,

principalmente diante do falecimento do proprio pai ou mie, ou de algum colega na classe. Os
comentarios descritos a seguir servem para estas situa~es.
11
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8- EXE:MPLOS PAATICOS DE CONSOLO
A- NAO IGNORE A MORTE
Mostre ao enlutado que voce esta ciente, nao esconda a tristeza, nio a ignore.
Explique com sinceridade para as crian~, nio esconda a morte, fale de forma
simples e clara.
B -AULA DE TEOLOGIA
Nao devemos consolar com uma aula de teologia, com explica~es teol6gicas.
As pessoas enlutadas querem consolo, carinho, por isso vale muito mais urn abra~o
amigo de forma a acalentar e a transmitir reciprocidade.
C- DISPOSICAO PARA OUVIR
Mostre

aten~ao,

deixe que a pessoa se lamente e desabafe,

ou~

com interesse e

emita palavras somente quando for necessaria.
D- APOIO SEM LIMITACOES
Em alguns casos enecessaria urn acompanhamento por urn tempo prolongado,
principalmente em casos que o enlutado (a) permaneceu sozinho (a), e estes se
depararam inevitavelmente com solidao, por isso

e valida qualquer apro~o -

urn telefonema, uma visita, ou urn convite para urn lanche.
E- NAO MUDE DE ASSUNTO
Depois de algum tempo, algumas conversas podem surgir em tomo da pessoa que
partiu. Nao mude de assunto, pois isso revela uma necessidade de extravasar urn
sentimento.
F - RESPEITE OS LIMITES
Mesmo diante de urn convite

e necessaria sensibilidade para perceber o desejo do

outro, entender sem for~, e decidir o melhor momento de insistir.
G- PACIENCIA
Sempre sera uma boa

recomenda~ao,

pois alguns possuem a tendencia de

abandonar tudo. E sempre born deixar a poeira assentar para tomar as decis5es.
As maiores resolu~oes decididas de forma impulsiva serao desastrosas.
12
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H- PRESTATIVIDADE

Ser prestativo e uma forma carinhosa de proceder. Fazer algumas compras,
lavar a lou~a, aparar a grama, consertar algo, lavar o carro, sempre com o cuidado
de nio constranger o enlutado.
1-ESPORTE
0 esporte e urn excelente meio de extravasar e de se sentir relaxado. Urn convite
sempre sera benefico. Vale a pena descobrir o esporte preferido e utiliza-lo como
liberador de energia.

J- AJUDA PROFISSIONAL
Em algumas

situa~oes

deve ser indicado o auxilio de urn psic6logo, principalmente

quando as pessoas enlutadas apresentam sintomas de depressio como: ins6nia,
perda de apetite, comentarios sobre suicidio,

concentra~o

extremamente dificil e

apatia.
L-AMORTE PARA AS CRIANCAS

Alguns pensam que a melhor maneira de ajudar uma crian~ a aceitar a morte e
evitar falar a respeito. Sem duvida isso e urn grande equivoco, pois o luto deve ser
urn processo que pelo qual devemos passar. Nao devemos suprimir ou negar
nossas

em~es,

como foi explicado anteriormente. Devemos permitir e entender

nossos sentimentos como o medo, a raiva e os sentimentos confusos. Geralmente
achamos dificil falar sobre a morte, porem conversar e urn aspecto fundamental no
processo. Permita que a

crian~

fale e deixe que ela saiba a sua

disposi~o

em

ouvi-la.
Esta consciencia em tomo da morte e uma das propostas para o ensino, pois nos
leva a uma reflexao diante de urn mundo que precisa com urgencia, urgentissima de estabelecer
urn envolvimento maior entre os pr6prios personagens que o habita. Esse comprometimento
atraves do respeito, com certeza vai transformar nio s6 a maneira pela qual cada urn pensa, mas
na forma pela qual cada urn age em torno de si mesmo e do pr6ximo.Quem sabe assim nos
14
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tomaremos agentes transformadores de uma sociedade ca6tica, capaz de alterar as circunstincias
que nos remete a ser insensiveis e apaticos para enfirn sermos mais justos e verdadeiros cristios.

9 - Considera~oes Finais

E estarrecedor percebermos a

desestabiliza~io decorrente do caos social que

indiscutivelmente estamos interagidos. Muitas vezes em nossa limitada existencia temos que nos
desequilibrarmos e nos equilibrarmos para urn processo continuo de crescimento.
Podemos dizer que o especifico do religioso para a educa~o atual e ajudar o educando a
se posicionar e a se relacionar da melhor forma possivel com as novas realidades que o cercam.
Primeiramente com

rela~o

a seus limites e conseqiientemente com seus pr6prios simbolos

individuais, inclusive com rela~o amorte..

E necessaria propor uma etica da consciencia e da liberdade em Iugar da etica da lei e da
obriga~o. Na raiz da etica, como contempla o ato de educar, esta a busca da transcendencia que

da sentido a vida, que proporciona a plena realiza~io do ser humano pessoal e social.
Para o homem /mulher religioso /a, a natureza nunca e exclusivamente natural. Ela esta
sempre carregada de valor transcendental. Ele sente necessidade de mergulhar, periodicamente,
no tempo sagrado para encontrar-se com o absoluto, o que ele faz utilizando-se da

ritualiza~o

muitas vezes em si mesmo.
No processo de

constru~o

da consciencia e da experiencia religiosa, muito importante

sio os ritos, que desempenham urn papel consideravel na vida da pessoa: nascimento,

adolescencia, casamento e morte.
Possibilitar a cada individuo a experiencia da dimensio religiosa, o sentido parcial da
vida humana, para uma posterior org~o das pr6prias ideias e de compromisso com uma das

mwtiplas e diversificadas formas de expressio da religiosidade humana

e0

grande desafio da

proposta educacional, engajada nas pesquisas sociais e antropol6gicas da experiencia religiosa.
Desta forma nio estaremos apenas objetivando o conhecimento para obtermos resultados
satisfat6rios ou exames te6ricos, mas estaremos pleiteando a

forma~o

integral de urn cidadio
IS

185

consciente de si mesmo, do seu proximo, e da reciprocidade dos elos que une a humanidade (do
homem com a humanidade, da humanidade com a divindade).
Assim quem sabe encontraremos nossos filhos tocando o amago da divindade plena que
existe em cada um de nos, 0 AMOR.

~'A educa~o

iniciada aqui nao ser~ completada nesta vida. Prosseguini atraves da

eternidade - progredindo sempre, nunca se completando. Dia a dia, as maravilhosas obras de
Deus, as provas de Seu miraculoso poder ao criar e manter o universo abrir-se-io ao espirito de
nova beleza.

A luz

que procede do trono desaparecerio os misterios, e alma se enchera de

assombro pela simplicidade das coisas que nunca dantes compreendera". 8
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