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Resumo 

Constata-se um crescente desenvolvimento das atividades de cariz desportivo 

vocacionadas para um público idoso, assim como e simultaneamente, o 

desenrolar de um processo de envelhecimento demográfico sem paralelo, ao 

nível nacional e internacional. Todos os intervenientes do fenómeno parecem 

descobrir um conjunto de oportunidades e problemas que convém, cada vez 

mais, ter em conta. A realização do presente estudo resulta da necessidade de 

responder de forma mais eficaz a um problema decorrente do contexto 

pedagógico desportivo no idoso. Desta forma, a investigação incidiu sobre o 

diálogo tanatológico no âmbito das aulas de ginástica funcional e 

hidroginástica, referentes a um programa concelhio de atividade desportiva 

sénior, intitulado Programa Movimento e Bem-estar. 

Foram analisadas cinco entrevistas semiestruturadas, a atletas de um dos 

vários grupos do mesmo programa, mediante o cumprimento de alguns 

requisitos previamente estabelecidos. Assim, os praticantes desportivos 

selecionados para as entrevistas, foram questionados sobre a problemática da 

morte, falando igualmente sobre uma hipotética relação entre o desporto e a 

mesma. Posteriormente, as entrevistas foram analisadas usando a informação 

recolhida em resposta a cada pergunta e igualmente, toda a informação 

registada sobre aquilo a que se designou por periferia do pensamento.  

O intuito foi o de através de cada um dos testemunhos, se alcançar uma maior 

aproximação às opiniões e pensamentos dos entrevistados, face ao problema 

de estudo. Os resultados determinam que não existe, para a maioria dos 

nossos interlocutores, uma influência explícita entre a prática regular desportiva 

e o pensamento sobre a sua morte. Confluem num aspeto, que se prende com 

a dificuldade em objetivar de forma exata em que consiste pensar na morte. 

Verificou-se também a existência de uma influência indireta do desporto, 

através das alterações que provoca ou catalisa em distintas esferas da vida, no 

pensamento e atitude face à morte. 
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Abstract 

Noting a growing development of sports oriented activities geared towards an 

aged audience, as well and simultaneously with an ongoing process of aging 

without parallel, at the national and international level, all players of the 

phenomenon seem to find a set of problems and opportunities that should be 

taken into account. The completion of this study arises from the need to 

respond more effectively to a problem in the sports teaching context in the 

elderly. Thus, research focused on thanatological dialogue within the functional 

fitness classes and water aerobics, referring to municipal program of physical 

activity and sport for older people entitled «Movimento e Bem-estar».  

It have been analysed five semi-structured interviews, to some athletes of one 

sport group included in the program, by meeting certain requirements previously 

established. The selected athletes were asked about the issue of death and the 

hypothetical relation between sport and personal perspective about death. 

Subsequently, the interviews were analysed using information gathered in 

response to each question and also all the information recorded on what is 

termed the periphery of thought.  

The aim was to be closer to the thoughts and opinions about the study problem. 

The results determine that there isn´t, for the majority of our interlocuters, an 

explicit influence between regular sports practice and their thoughts about the 

death. It seems also clear the existence of indirect influence of sport, through 

the changes that catalyses or triggers in different spheres of life, in thoughts 

and attitude towards death. 
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Résumé 

Constatant un développement croissant des activités d´ordre sportives 

vocationnelles pour personnes âgées, tout comme et simultanément, le 

déroulement d`une procédure de vieillissement démographique sans parallèle, 

à un niveau national et international, tous les intervenants de ce phénomène 

semblent découvrir un ensemble d´opportunités et de problèmes qu`il convient, 

de plus en plus, prendre en compte. La réalisation de cette étude résulte de la 

nécessité de pouvoir répondre, d´une manière plus efficace, à un problème qui 

provient du contexte pédagogique sportif de la personne âgée. De cette façon, 

l`investigation reflète sur le dialogue tanatologique dans le domaine des cours 

de gymnastique fonctionnelle et aquagym, par rapport au programme relatif à 

l`activité physique et sportive pour séniors, intitulé: «Programa Movimento e 

Bem-estar de Santa Maria da Feira». 

Cinq interviews semi-structurées ont été faites à des athlètes de l´un des 

différents groupes de ce programme, selon l´accomplissement de certaines 

conditions préétablies. Ainsi, les sportifs pratiquants sélectionnés pour les 

interviews, ont été interrogés sur la problématique de la mort, parlant également 

d´une hypothétique relation entre le sport et cette dernière. Postérieurement, 

les interviews ont été analysées en fonction de chaque réponse obtenue et 

également en fonction de toute l´information enregistrée sur, ce à quoi, il a été 

désigné par la périphérie de la pensée. 

L´objectif est parti du fait que, à travers de chacun des témoignages, il nous 

faut obtenir un meilleur rapprochement des opinions et des pensées des 

personnes interrogées par rapport à la difficulté de l´étude. Les résultats 

démontrent qu`il n´existe pas, pour la plus grande partie de nos interlocuteurs, 

une influence explicite entre le fait de pratiquer régulièrement un sport et la 

réflexion sur sa mort. Ils confluent dans un aspect où la difficulté les empêche 

de projeter avec exactitude en ce qui consiste penser à la mort. Il s`est aussi 

vérifié l´existence d `une influence indirecte du sport, à travers d´altérations, qui 

provoque ou catalyse dans de distinctes sphères de la vie, la pensée et 

l´attitude face à la mort. 
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Introdução 

“O que está hoje a morrer não é a noção de homem, mas sim a noção insular 

do homem, separado da natureza e da sua própria natureza; o que deve morrer é a 

auto-idolatria do homem, a maravilhar-se com a imagem pretensiosa da sua própria 

racionalidade”. 

Edgar Morin (1991, p. 193). 
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Ao contatar com o seu processo de envelhecimento, o Homem 

compreende de forma inequívoca o desenrolar do tempo. Sente-o na vida que 

vive, e observa-o também nos outros. 

Segundo Roger Fontaine (2000, p. 19) “o envelhecimento não é um 

estado, mas sim um processo de degradação progressiva e diferencial. Ele 

afeta todos os seres vivos e o seu termo natural é a morte do organismo. É, 

assim, impossível datar o seu começo porque, de acordo com o nível no qual 

ele se situa (biológico, psicológico ou sociológico), a sua velocidade e a sua 

gravidade são extremamente variáveis de indivíduo para indivíduo”.  

Interessando-se pelo processo de envelhecimento que a todos/as 

afeta, o ser humano constatou a emergência recente de uma outra 

problemática, que engloba a sociedade no seu todo, agindo porventura como 

poucos outros fenómenos, sobre a generalidade das atividades ditas 

civilizadas. Trata-se do envelhecimento demográfico, um desafio 

verdadeiramente aglutinador de preocupações e incertezas.  

A 1 de janeiro de 2010 para o conjunto de países da União Europeia 

(um total de 27 países) estimava-se a existência de um número aproximado de 

pessoas com 65 ou mais anos de idade, na ordem dos 87 milhões (cerca de 

17,4% do total geral de população). Em 1 de janeiro de 1985, para o mesmo 

conjunto de países, o número estimado de pessoas dentro das mesmas idades 

cronológicas, indicavam 59,3 milhões (cerca de 12,8% do total geral de 

cidadãos/s) (Eurostat - European Commission, 2012, p. 7).  

Soaram todos os alarmes pelas razões mais diversas e eticamente 

mais questionáveis, uma sociedade (ou os vários conjuntos culturais humanos) 

que se volta subitamente contra uma das suas maiores conquistas. O 

fenómeno parece alicerçar-se numa transição demográfica caracterizada por 

uma queda nos níveis de fertilidade e mortalidade, sendo que a esperança 

média de vida aumentou consideravelmente (United Nations - Population 

Division DESA, 2002, p. 32). 

A proeminência do envelhecimento humano generalizado e 

aparentemente irreversível, a curto ou médio prazo, transporta a discussão 
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para questões de ordem civilizacional diversa. Nesse sentido, algumas das 

preocupações passam pela manutenção da independência e dos níveis de 

participação ativa (nas várias esferas da vida) dos mais velhos; como organizar 

a promoção da saúde e hábitos de prevenção de enfermidades entre a 

população idosa? como incrementar a qualidade de vida nas idades mais 

avançadas (importa dizer que não existe uniformização face à caracterização 

ou definição, real ou construída, do conceito qualidade de vida!); a ameaça de 

falência dos sistemas de saúde e de segurança social; a importância 

fundamental da família enquanto suporte e as mudanças vincadas na 

dimensão laboral, entre outras (World Health Organization, 2002, p. 5). 

Contudo, convém ressalvar, que o despertar de consciências sobre o 

envelhecimento e o papel social dos mais idosos, não é de forma alguma um 

exclusivo dos séculos XX ou XXI. O ser humano, enquanto somatório de 

vivências1 talvez encontre o seu estado de maior sapiência no final da vida. 

Ora, o interesse e a curiosidade face à velhice são intemporais, ajustando-se 

invariavelmente ao pensamento e à reflexão humana sobre a vida e tudo o que 

dela decorre.  

Desta forma, não existirá seriedade ao associar as dúvidas e o 

interesse pela problemática do envelhecimento a épocas ou períodos 

civilizacionais específicos.  

Platão2, o fundador da primeira instituição de educação superior do 

mundo ocidental, a Academia de Atenas, escreveu numa das suas importantes 

obras, A República3: 

                                            
1 “As vivências são consideradas habitualmente como experiências afetivas. Só mediante a 

análise pode uma vivência ser desprendida do experimentado nela, na medida em que a 

apreensão se apresenta desde o primeiro momento como um movimento da consciência para 

algo heterogéneo, tanto se isso é constituído por um objeto sensível como por um inteligível” 

(Mora, 1991, p. 421). 

2 Platão viveu entre 428/27 a.C. (Atenas) e 348/47 a.C. (Atenas), tendo contribuído de forma 

extremamente importante para a criação e desenvolvimento da filosofia natural, da ciência e da 

filosofia ocidental. O autor possuía, reconhecidamente, uma capacidade intelectual de realce, 

conseguindo tratar diferentes temas, tais como, a ética, a política, a metafísica e a teoria do 

conhecimento (Delius, Gatzemeier, Sertcan, & Wünscher, 2001). 
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“Mas é claro, Céfalo, que me é grato dialogar com os mais 

idosos, pois no meu entender, parece-me necessário aprender 

deles como se fosse de viajantes que nos precederam num 

caminho que, talvez nós também tenhamos de percorrer, seja 

qual for a sua natureza, seja rude e penoso ou fácil e aprazível. 

Gostaria de conhecer o teu parecer – agora que chegaste a 

este momento da vida – acerca do que os poetas chamam «o 

umbral da velhice», se é uma parte penosa da existência ou se 

tens outro relato a fazer sobre ela” (Platão, 2010, p. 11)4. 

Invocamos também, no seguimento, um outro texto de relevância 

reconhecida. Datado do ano 44 a.C. o diálogo escrito por Marco Túlio Cícero5 

denominado Catão-o-Velho ou Da Velhice6, sendo a velhice seu tema central, 

apontava então quatro grandes inquietações: 

“Com toda a franqueza, quando reflito sobre este 

problema, distingo quatro causas devido às quais possa a 

velhice parecer infeliz: uma, porque aparta da administração 

dos negócios; outra, porque debilita o corpo; a terceira, porque 

impede o desfrutar de quase todos os prazeres; a quarta, 

porque está próxima da morte” (Cícero, 2009, p. 21). 

Precisamente através destes excertos e das obras a que 

correspondem, defendemos a existência de uma problemática do 

envelhecimento e da sua relação com a reflexão sobre a morte humana, em 

contextos muitíssimo anteriores às idades moderna e contemporânea.  

                                                                                                                                
3 Referimo-nos ao livro I parte integrante da referida obra, que faz alusão ao diálogo entre 

Sócrates e Céfalo – o pai de Polemarco – que terá convidado o primeiro para uma visita a sua 

casa, local onde decorreu o diálogo. 

4 Trata-se de um diálogo narrado na primeira pessoa por Sócrates e que terá sido escrito no 

séc. IV a.C., sendo esta uma tradução de Elísio Gala editada em Portugal no ano de 2010. 

5 Marco Túlio Cícero nasceu em Arpino em 106 a.C. e morreu em Caieta em 43 a.C. (Itália). 

Destacou-se enquanto orador, filósofo e escritor (Cícero, 2009). 

6 Usamos uma recente reedição da obra de Cícero, em português e com tradução do latim, 

introdução e notas de Carlos Humberto Gomes. 
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A propósito destes mesmos diálogos, facilmente se pode argumentar, e 

em boa verdade de forma justa, que tratam a temática da velhice de forma 

desajustada e ultrapassada face ao nosso tempo. Sugerimos então, uma 

apreciação das seguintes palavras: 

“(…) o que Platão e Cícero nos dizem é que, por muito 

que a saúde e o bem-estar da juventude possam ser 

prolongados, a velhice e a consciência da proximidade da 

morte virão inevitavelmente e que apenas nesse momento é 

possível um olhar depurado sobre a vida. (…) O que nos dizem 

é que adiar a velhice e viver tanto tempo quanto possível como 

se se fosse jovem para sempre e não se fosse morrer é 

esconder-nos de nós próprios e procurarmos fugir à questão 

pelo sentido que damos e demos às nossas vidas” (Couvaneiro 

& Cabrera, 2009, p. 71). 

Efetivamente ao escrevermos esta introdução, procuramos responder 

da melhor forma à necessidade de apresentar o trabalho académico realizado. 

Assim, o envelhecimento humano a que iremos dar destaque e em especial a 

relação com a morte que acarreta, não se situa apenas na perspetiva 

demográfica, social ou económica. Trata-se de um fenómeno bem mais 

completo e complexo. Tentamos observá-lo pelo prisma do modelo de 

envelhecimento ativo. Usamos para isso, o desporto enquanto obra e também 

autor do homem mais velho.  

Reconhecendo um sinal de mudança nas vontades, a que muitos 

apelidam de novo paradigma, “é tempo de um novo paradigma, um que veja as 

pessoas mais velhas enquanto participantes ativos de uma sociedade 

integradora e como contribuidores ativos, assim como, beneficiários do 

desenvolvimento” (World Health Organization, 2002, p. 43).  

Assumindo esta visão, partimos com o objetivo geral de melhor 

compreender o idoso enquanto sujeito desportivo. O objetivo geral ramifica-se, 

e pela experiência real e quotidiana, faz-nos encontrar muitas dificuldades, que 

traduziremos em objetivos específicos.  
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Estes, enquadrados por uma crescente oferta e destaque social ao 

desporto sénior, encontram-se no âmago do trabalho: relacionar a visão 

pessoal da morte com a atividade desportiva, procurando recolher elementos 

definidores de um diálogo tanatológico, no mesmo contexto.  

Ora, como citamos acima, ao definirmos estes objetivos para a 

investigação, pretendemos em última instância, evitar “esconder-nos de nós 

próprios e procurarmos fugir à questão pelo sentido que damos e demos” neste 

caso, à nossa atividade pedagógica.  

Consideramos que ao procurar estas respostas, prestamos um duplo 

serviço, isto é, aproximamo-nos de um referencial desportivo para o idoso mais 

verdadeiro e inteligente, assim como, melhoramos as nossas possibilidades de 

intervenção no contexto pedagógico, no que ao diálogo sobre a morte respeita. 

Acreditamos também, que o reconhecimento sincero das limitações da 

investigação, são por si só uma prova de evolução positiva no sentido da 

verdade. O conhecimento, que propositadamente não envelhece, reflete 

precisamente essa exaltação sempre presente, da dúvida, da resposta e da 

reconstrução da resposta.  

Estudar o conteúdo do diálogo tanatológico, através das visões 

pessoais sobre a morte em idosos/as desportistas é a pergunta/dúvida simples 

que propomos. Desejando que seja realmente, oportuna e compreensível, 

talvez só assim, esteja mais próxima da fisga a que o professor catedrático 

Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 57) faz menção: 

“Daí, finalmente, a urgência de dar resposta a perguntas 

simples, elementares, inteligíveis. Uma pergunta elementar é 

uma pergunta que atinge o magma mais profundo da nossa 

perplexidade individual e coletiva com a transparência técnica 

de uma fisga”. 

A investigação que agora apresentamos, assume a ordem e a estrutura 

que consideramos como mais adequada ao seu entendimento e análise. Desta 

forma, em primeiro lugar, descreveremos e justificaremos os meios e métodos 

usados na investigação. De seguida, faremos a exposição do enquadramento 
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teórico produzido sobre o tema. Em terceiro lugar, o leitor tomará contacto com 

as características da realidade desportiva de onde decorrem as dúvidas que 

suscitam a investigação. Posteriormente, descreveremos e relacionaremos, os 

resultados da investigação. Finalmente, dedicaremos um espaço às nossas 

considerações sobre as consequências do estudo. 

A pesquisa empreendida indica a necessidade de um exercício, 

simultaneamente de reconhecimento e de interpretação. Arrisca envolver 

algumas das dimensões e criações humanas mais contundentes, o desporto, a 

morte e o diálogo. Antes de pretender respostas, quisemos fazer perguntas, 

assim mesmo, a quem de direito poderia responder.  

Concluindo, julgamos que as opções tomadas quanto ao método de 

pesquisa e consequente tratamento da informação, fundamentam-se também, 

em palavras como estas: 

“História de um homem é sempre mal contada. Porque a 

pessoa é, em todo o tempo, ainda nascente. Ninguém segue 

uma única vida, todos se multiplicam em diversos e 

transmutáveis homens. Agora, quando desembrulho minhas 

lembranças eu aprendo meus muitos idiomas. Nem assim me 

entendo. Porque enquanto me descubro, eu mesmo me 

anoiteço, fosse haver coisas só visíveis em plena cegueira” 

(Couto, 1990, p. 29). 

A nossa intenção foi reunir as respostas e propiciar a fluidez das 

mesmas, para logo depois, tentar pensar sobre elas. Outros pensarão de forma 

diferente (mais ou menos correta) sobre as mesmas respostas, o que com 

certeza não poderão é ignorar que estas existem. 

 

    

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

“Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay 

quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o 

por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que 

merece ser por los demás celebrada o perdonada”. 

Eduardo Galeano (2006, p. 139). 
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Problematização do estudo 

Iniciando a parte do estudo consagrada à metodologia7 tentaremos 

descrever, ordenadamente, uma proposta de problematização do estudo. 

Comecemos pela perceção de um problema que será promovido a problema 

de pesquisa. Este problema de pesquisa, como todos, ou pelo menos tantos 

outros, surge de uma mobilização da mente humana perante o mesmo. Então 

poder-se-á dizer, como Christian Laville e Jean Dionne (1999, p. 85): 

“O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, 

a busca de um maior entendimento de questões postas pelo 

real, ou ainda a busca de soluções para problemas nele 

existentes, tendo em vista a sua modificação para melhor. Para 

aí chegar, a pesquisa é um excelente meio”. 

O problema de pesquisa, neste estudo, consiste exatamente no 

discurso tanatológico no contexto da atividade física desportiva do idoso. Ora, 

este que é o problema central e o foco principal de toda a metodologia, 

comporta características distintivas face a um qualquer outro tipo de problema. 

Assim, a viabilidade da identificação de um problema de pesquisa passa por 

características específicas que devemos considerar.  

Na obra, A Construção do Saber: manual de metodologia da pesquisa 

em ciências humanas, os autores supracitados, indicam que o problema de 

pesquisa é um problema passível de resolução através de conhecimentos e 

dados já disponíveis, ou por intermédio dos que forem entretanto produzidos no 

próprio estudo (1999, p. 87). Indicam igualmente que um problema de pesquisa 

não se “pode «resolver» pela intuição, pela tradição, pelo senso comum ou até 

pela simples especulação” (1999, p. 88). Adiantando também, que se trata de 

um problema que supõe informações suplementares, devendo estas, “ser 

                                            
7 Segundo a Nova Enciclopédia Larousse (Círculo de Leitores, Lda.; Larousse/VUEF, 2003, p. 

4715) por metodologia pode entender-se um “estudo sistemático da prática científica, dos 

princípios que a fundam e dos métodos de investigação que utiliza. Conjunto dos métodos e 

das técnicas de um domínio particular. Modo de fazer, de proceder; método”. 
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obtidas a fim de cercá-lo, compreendê-lo, resolvê-lo ou eventualmente 

contribuir para a sua resolução” (p. 88). 

Este problema de pesquisa constitui-se como o objeto de pesquisa, 

sendo consequência do sentido seletivo do investigador. Este, ao projetar (no 

sentido de construção mental) e executar metodologicamente o seu trabalho de 

pesquisa, envolve invariavelmente, a sua subjetividade nos moldes precisos do 

método escolhido.  

Pensamos que qualquer “investigação é inspirada por uma angústia 

pessoal na qual se enxerta a experiência individual” (Deshaies, 1997, p. 52). 

Ora, partilhamos a ideia de que o investigador é na sua essência o sujeito ativo 

da investigação, ao passo que o objeto, não deve ser observado enquanto 

origem da iniciativa do estudo. Assim, um problema de pesquisa ao ser 

reconhecido e submetido a análise metodológica é como que desdobrado, 

perdendo a sua original independência, parece originar uma espécie de clone, 

esse sim, é verdadeiramente o alvo de um determinado investigador. 

A problemática do estudo prende-se com a determinação de 

referenciais, opções e orientações específicas do investigador perante o 

problema de pesquisa. Surge do seu referencial teórico-prático e portanto, da 

sua subjetividade, conhecimento, inteligência etc. Usemos, outra vez, as 

palavras dos professores de metodologia da investigação Christian Laville e 

Jean Dionne (1999, pp. 95, 96): 

“(…) quando um pesquisador se consciencializa de um 

problema – assim que exprime as suas interrogações iniciais –  

fá-lo a partir de uma observação do real ou de uma leitura 

sobre o real e por meio de um quadro de referência 

determinado. Esse quadro de referência (…) é composto de 

saberes adquiridos pelo pesquisador – factos brutos e 

construídos –, mas este confere a esses saberes, devido aos 

seus valores pessoais, um peso variável. (…) O jogo de um 

conjunto de conhecimentos variável, amplamente definido e 

orientado pelos nossos valores, está, portanto, na origem da 

perceção de um problema de pesquisa”. 
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Após a delimitação objetiva do problema de estudo, o investigador 

avança no sentido da identificação da sua problemática. Parte da sua 

componente mais intuitiva, e até por vezes menos racional, para a delimitação 

de objetivos e métodos imaginando uma solução. Trata-se à luz da opinião dos 

autores anteriormente citados de passar de uma “problemática sentida a uma 

problemática racional” (1999, p. 103).  

Portanto, a constatação de um problema e a sua organização ou 

parametrização com vista à pesquisa, constituem as seguintes componentes 

da metodologia: o problema de estudo e a problemática do trabalho de 

investigação.  

Procuramos assinalar que “cada formação científica propõe, assim, um 

conjunto articulado de questões – a sua problemática teórica – que delimita 

zonas de visibilidade. Essa problemática, ponto de partida, em cada momento, 

das pesquisas que se efetivam, define e acolhe problemas de investigação, 

para os quais se buscam respostas” (Almeida & Pinto, 2009, p. 63). 

Compreendendo as ligações que se estabelecem entre as 

componentes da investigação apresentadas, devemos finalmente referir, 

usando as palavras certeiras de Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt 

(1992, p. 103): “explicitar a problemática é precisamente descrever o quadro 

teórico em que se inscreve o percurso pessoal do investigador; é precisar os 

conceitos fundamentais, as ligações que existem entre eles e, assim, desenhar 

a estrutura conceptual em que se vão fundar as proposições que se elaborarão 

em resposta à pergunta de partida”. 

Deste modo, e com vista a uma compreensão exata das etapas e 

constituintes da nossa investigação, faremos um esboço sumário do caminho 

percorrido. 
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Espaço pessoal de investigação – o caminho percorrido 

Com o intuito de facilitar a compreensão do estudo realizado, 

propomos então um esboço (ver Figura 1), que pretende ilustrar sumariamente 

os principais passos do caminho de investigação percorrido.  

 

Figura 1 - Esboço básico da investigação. 

Podemos desta forma avançar com segurança para uma explicitação 

mais detalhada de todo o caminho percorrido, desde a base primordial até à 

consumação dos resultados. 

A necessidade do estudo e a decisão sobre a sua realização resultam 

da prática pedagógica com idosos, no contexto de aulas de Ginástica Funcional 

e Hidroginástica, entre outro tipo de atividades. Entre o fluxo de dificuldades e 

desafios (características próprias da dinamização de atividades físicas 

desportivas), um problema despertou especial interesse – por entre a 

problemática sentida, vislumbramos um possível problema de estudo.  

Assim, este problema de estudo resultou da constatação de uma 

presença, relativamente frequente, do diálogo sobre a morte, a sua 

aproximação e as suas consequências. Este diálogo estabelece-se entre 

idosos, membros de um mesmo grupo desportivo, e consequentemente 

envolve o professor responsável pela atividade.  
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Partindo da experiência na docência das disciplinas supracitadas, da 

sua inerente subjetividade, do seu conhecimento, o professor imagina e pensa 

num problema de estudo – o discurso tanatológico no contexto da atividade 

física desportiva (AFD) para idosos. Consequentemente define objetivos a 

alcançar pela investigação. 

Ponderando o seu problema de estudo, percebe a inexequibilidade de 

estudar o todo da morte. Por isso, propõe uma abordagem específica, traça 

uma incursão e desenha um caminho próprio que o conduzirá, se tiver 

sucesso, ao encontro de respostas para o seu problema de estudo. Procura 

portanto, enquadrar a temática geral através de algumas ligações à sua 

questão fundamental e interrogação base – o problema de estudo.  

As ligações escolhidas foram, entre outras: a inevitabilidade da morte; 

a angústia; a existência humana e a ordem natural; a eternização pelo desporto 

etc. Assim, construímos um enquadramento teórico que pensamos refletir 

apenas um espaço pessoal de investigação. Associando-lhe os métodos de 

recolha, de análise e interpretação da informação e posteriormente, os 

resultados obtidos, alcançamos uma problemática racional para o nosso 

estudo.  
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Condições prévias e objetivos 

A seleção dos idosos praticantes de AFD a serem entrevistados, 

implicou um conjunto de condições que pretendemos destacar. Assim, foram 

selecionados idosos e idosas pertencentes a um grupo desportivo específico. 

Este encontra-se integrado no programa concelhio de AFD sénior, denominado 

Movimento e Bem-estar e dinamizado pela Câmara Municipal de Santa Maria 

da Feira.  

O investigador contava com três anos de experiência de lecionação de 

aulas de Ginástica Funcional e Hidroginástica, em distintos grupos do mesmo 

programa. Os atletas idosos selecionados pertencem ao grupo da Junta de 

Freguesia de Santa Maria da Feira. As aulas de Ginástica Funcional e 

Hidroginástica realizaram-se entre setembro 2011 e julho de 2012, no pavilhão 

da Lavandeira e nas piscinas municipais ambos os espaços em Santa Maria da 

Feira.   

À data das entrevistas, o autor não tinha orientado as referidas 

disciplinas ao grupo em questão, pelo que não existia nenhum conhecimento 

ou qualquer proximidade relacional entre os/as entrevistados/as e o 

entrevistador. 

Inicialmente, o investigador contactou o professor do grupo, com o 

intento de que este fizesse uma apresentação ligeira do conteúdo do trabalho 

de investigação, o que se processou no decorrer de uma das aulas de 

Ginástica Funcional.  

Após este momento introdutório, e depois de alguns membros do grupo 

manifestarem interesse em falar sobre a problemática da morte, o professor do 

grupo agendou para uma das aulas seguintes, o encontro entre o pesquisador 

e o grupo sénior.  

O encontro teve como finalidade permitir ao investigador, 

presencialmente, apresentar com maior detalhe o conteúdo da investigação, 

ultimando os pormenores da realização das entrevistas.  

As pessoas selecionadas cumprem os critérios indicados na Figura 2, 

sendo estes estabelecidos com vista à satisfação dos objetivos pretendidos. 
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  UUMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  TTEEMMPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  DDEE  PPRRÁÁTTIICCAA  RREEGGUULLAARR  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  

DDEESSPPOORRTTIIVVAA  DDEE  11  AANNOO  EE  AA  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  MMÍÍNNIIMMAA  DDEE  22  AAUULLAASS  SSEEMMAANNAAIISS;;  

  IIDDAADDEE  SSUUPPEERRIIOORR  OOUU  IIGGUUAALL  AA  6655  AANNOOSS;;  

  SSEEMM  QQUUAALLQQUUEERR  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  CCLLÍÍNNIICCOO  DDEE  DDOOEENNÇÇAA  OOUU  PPAATTOOLLOOGGIIAA  DDOO  FFOORROO  

PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOO  EE  MMEENNTTAALL;;  

 SSEEMM  OOCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  DDEE  MMOORRTTEE  EENNTTRREE  FFAAMMIILLIIAARREESS  DDIIRREETTOOSS  ((CCÔÔNNJJUUGGEE,,  FFIILLHHOOSS,,  

PPAAIISS  EE  IIRRMMÃÃOOSS//ÃÃSS))  NNOO  ÚÚLLTTIIMMOO  AANNOO.. 

Figura 2 - Critérios de seleção dos/as entrevistados/as. 

Entre as entrevistas recolhidas, foram estudadas cinco. Os critérios 

usados na seleção apontam diretamente, segundo a perspetiva do 

investigador, para a satisfação dos objetivos do estudo, constando estes na 

Figura 3. 

  IINNTTEERRPPRREETTAARR  EE  RREELLAACCIIOONNAARR  OOSS  RREELLAATTOOSS  PPEESSSSOOAAIISS  RREECCOOLLHHIIDDOOSS,,  UUSSAANNDDOO  AA  

RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  PPRROOPPOOSSTTAA  ((EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

EESSTTAABBEELLEECCIIDDOO));;  

  RREELLAACCIIOONNAARR  OO  PPOOSSIICCIIOONNAAMMEENNTTOO  PPEESSSSOOAALL  FFAACCEE  ÀÀ  MMOORRTTEE  CCOOMM  AA  PPRRÁÁTTIICCAA  

RREEGGUULLAARR  DDEE  AAFFDD,,  DDIISSCCEERRNNIINNDDOO  TTEENNDDÊÊNNCCIIAASS  DDEE  PPEENNSSAAMMEENNTTOO  EE  DDIISSCCUURRSSOO;;  

 PPRROOJJEETTAARR  UUMMAA  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  NNOO  CCOONNTTEEÚÚDDOO  EE  NNAA  FFOORRMMAA  DDOO  DDIIÁÁLLOOGGOO  

TTAANNAATTOOLLÓÓGGIICCOO  DDOO  PPRROOFFEESSSSOORR  RREESSPPOONNSSÁÁVVEELL  PPEELLOO  GGRRUUPPOO,,  NNOO  CCOONNTTEEXXTTOO  DDAA  

AAFFDD.. 

Figura 3 - Objetivos do estudo. 

Os objetivos indicados baseiam-se essencialmente na expectativa do 

investigador, semelhante a um prognóstico do conteúdo exposto nas 

entrevistas, mais precisamente, aos relatos pessoais registados. Como 

referimos atrás, depois de circunscrito um problema de estudo existe de 

imediato uma construção mental que designamos como problemática racional, 

sendo que esta, frequentemente, implica que o investigador avance 

possibilidades ou hipóteses de solução para o seu problema central.  

Este estudo, integrando-se dentro do ideário da morte, não inclui a 

constituição de hipóteses, enquanto soluções possíveis. Trata-se de um estudo 
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de tipo qualitativo, procurando compreender a pessoa protagonista de cada 

entrevista. Pretendeu-se alcançar os objetivos (ver Figura 3) através da 

vivência real de cada interveniente, neste sentido: 

“Quando se trata do real humano (…) tentemos conhecer 

as motivações, as representações, consideremos os valores, 

mesmo se dificilmente quantificáveis; deixemos falar o real a 

seu modo e o escutemos” (Laville & Dionne, 1999, p. 43). 

A escolha de um tipo de pesquisa de características qualitativas 

representa uma consequência, que pensamos lógica, face à pretensão de 

estudar o ideário de morte humana e especificamente relacionado com o 

discurso tanatológico no contexto da AFD.  

Portanto, perante esta constatação, face a este mesmo problema de 

estudo, outras abordagens seriam objetivamente possíveis, baseando-se a 

opção por esta, apenas na visão pessoal do investigador ao passar de uma 

problemática sentida a uma problemática racional. Isto mesmo se expressa na 

seguinte citação: 

“A partir do momento em que a pesquisa se centra num 

problema específico, é em virtude desse problema específico 

que o pesquisador escolherá o procedimento mais apto, 

segundo ele, para chegar à compreensão visada. Poderá ser 

um procedimento quantitativo, qualitativo, ou uma mistura de 

ambos. O essencial permanecerá: que a escolha da 

abordagem esteja ao serviço do objeto de pesquisa, e não o 

contrário, com o objetivo de daí tirar, o melhor possível, os 

saberes desejados” (Laville & Dionne, 1999, p. 43). 

Finalizada esta descrição de condições prévias e objetivos, 

avançaremos, por etapas, com destino aos resultados do estudo. 
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Caracterização do método – a opção qualitativa 

A escolha do método qualitativo, usando como instrumento central de 

recolha de informação a entrevista semiestruturada (sujeita a um guião 

previamente definido etc. como veremos mais adiante), possui certamente 

limitações que condicionam a investigação proposta. Contudo, consideramos 

que os requisitos de objetividade se encontram garantidos. Portanto, a 

investigação procura estabelecer ligações entre o conhecimento 

teórico/científico e as realidades pessoais estudadas.  

Desta forma, a ligação processar-se-á em dois sentidos, dedutivo e 

indutivo, ou seja, da dimensão teórica/científica para a realidade pessoal e 

vice-versa, respetivamente.  

Reiteramos abertamente, que os resultados da pesquisa empreendida, 

dificilmente serão passíveis de generalização. Visto que “a representatividade 

da amostra é limitada ao contexto considerado e não pode ser aleatoriamente 

alargada a outros contextos sociais” (Crespi, 1997, p. 231), esta é efetivamente 

uma das principais dificuldades, sempre que se constituem indivíduos e as 

suas inerentes capacidades autorreflexivas, como objetos de estudo.  

Assim, a presente caracterização do método e defesa da opção 

qualitativa, não deve ser vista como uma escolha contra outras. O mesmo 

refere, Franco Crespi (1997, p. 222) nas seguintes linhas:  

 

“(…) deve-se reconhecer que nem se faz uma análise 

puramente quantitativa, porquanto não só é necessário serem 

escolhidos previamente os critérios de seleção e definição dos 

fenómenos que surgirão depois traduzidos em dados 

numéricos, mas, além disso, tais dados uma vez obtidos, serão 

elaborados e interpretados com base em critérios de tipo 

qualitativo, a partir das hipóteses anteriormente formuladas; 

nem se faz uma análise puramente qualitativa, visto que as 

interpretações de tipo «abrangente» não prescindem, na 

realidade, da perceção da frequência estatística dos aspetos 



 

20 
 

postos em observação. Os dois tipos de análise mostram-se 

assim complementares.” 

 

Consideramos que paralelamente a esta relação entre método 

qualitativo e quantitativo, existe um outro aspeto digno de realce. Devemos 

reconhecer a enorme dificuldade de produção de conhecimento, recusando 

qualquer tipo de «ligeireza» ou superficialidade quanto a resultados práticos da 

investigação.  

Portanto, a nossa opção por um estudo de tipo qualitativo procura 

cumprir os objetivos concretos atrás mencionados, sendo que 

simultaneamente, auxiliar-nos-á a “compreender melhor os significados de um 

acontecimento ou de uma conduta, a fazer inteligentemente o ponto da 

situação, a captar com maior perspicácia as lógicas de funcionamento de uma 

organização, a refletir acertadamente sobre as implicações de uma decisão 

política, ou ainda a compreender com mais nitidez como determinadas pessoas 

apreendem um problema e a tornar visíveis alguns dos fundamentos das suas 

representações” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 17). 

 Importa igualmente referir que a designação ou o termo, qualitativo, 

“remete aqui quer para o tipo de dados que uma investigação produz, quer 

para os modos de atuação ou postulados que lhe estão associados” (Lessard-

Hébert, Goyette, & Boutin, 2005, p. 10). 

Consumada esta caracterização do método escolhido, partiremos para 

a etapa seguinte, que apresenta o instrumento de pesquisa usado e a sua 

construção. 

A entrevista semiestruturada 

O método de investigação de tipo qualitativo possui diferentes 

instrumentos de recolha de informação. Existem, pelo menos, três grupos 

principais de técnicas em ciências sociais, sendo estas:  

“(…) o inquérito, que pode tomar um forma oral (a 

entrevista) ou escrita (o questionário); a observação, que pode 

assumir uma forma direta sistemática ou uma forma 
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participante, e a análise documental (…) espécie de análise de 

conteúdo que incide sobre documentos relativos a um local ou 

a uma situação, corresponde, do ponto de vista técnico, a uma 

observação de artefactos escritos” (Lessard-Hébert, Goyette, & 

Boutin, 2005, p. 143). 

Partindo destas considerações, continuamos no sentido do instrumento 

utilizado nesta pesquisa – a entrevista. Convém indicar, que em investigação, a 

entrevista pode ser usada de forma isolada ou em conjunto com outras 

técnicas, assim como, pode revestir-se de formas distintas (Lessard-Hébert, 

Goyette, & Boutin, 2005). 

Optamos pela utilização da entrevista semiestruturada, caracterizando-

a em traços gerais, por conter uma “série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente numa ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode 

acrescentar perguntas de esclarecimento” (Laville & Dionne, 1999, p. 188).  

Esta variante ou tipo de entrevista, pelas suas características, 

pensamos ser o instrumento de recolha de informação mais adequado aos 

objetivos e ao problema de estudo definido. Mais precisamente e atendendo à 

opinião veiculada no seu manual de investigação, o doutor em ciências 

políticas e sociais, Raymond Quivy, escreveu (em parceria) que através da 

entrevista: 

“Instaura-se assim, em princípio, uma verdadeira troca, 

durante a qual o interlocutor do investigador exprime as suas 

perceções de um acontecimento ou de uma situação, as suas 

interpretações ou as suas experiências, ao passo que, através 

das suas perguntas abertas e das suas reações, o investigador 

facilita essa expressão, evita que ela se afaste dos objetivos da 

investigação e permite que o seu interlocutor aceda a um grau 

máximo de autenticidade e de profundidade” (Quivy & 

Campenhoudt, 1992, p. 193). 

As propriedades deste tipo de entrevista podem então resumir-se 

dizendo que “não é nem inteiramente aberta, nem encaminhada por um grande 
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número de perguntas precisas. (…) dispõe de uma série de perguntas-guias, 

relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo receber uma 

informação da parte do entrevistado. (…) O investigador esforçar-se-á 

simplesmente por reencaminhar a entrevista para os objetivos, cada vez que o 

entrevistado deles se afastar” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 194). 

Após a indicação das características fundamentais da entrevista 

semiestruturada, ocupemo-nos então do seu guião.  

O conteúdo e a construção do guião da entrevista 

O guião da entrevista visa fundamentalmente responder ou recolher 

elementos para a resposta, aos objetivos definidos (e já indicados) para a 

investigação. Pretende congregar igualmente um conjunto de direções 

temáticas, dentro do universo da morte, do diálogo tanatológico e do desporto, 

que constituem a base do enquadramento teórico proposto.  

Assim, definida a metodologia a adotar, avançamos com um guião de 

entrevista ponderado à luz dos objetivos, da problemática e do enquadramento 

teórico do estudo. 

O resultado ou versão final do guião, reflete um processo de 

construção desde a proposta inicial do autor e passando pelas questões 

levantadas pelo professor orientador da investigação. O guião da entrevista foi 

composto por um grupo de questões, a sua fundamentação, os seus objetivos 

específicos e os procedimentos gerais para a sua realização. 

As perguntas que integraram a versão final do guião de entrevista 

usado, encontram-se expostas na Figura 4. As quatro questões apresentadas 

cumprem as condições anteriormente indicadas, salvaguardando em nossa 

opinião, a qualidade metodológica do estudo.  

Pensamos desta forma, na medida em que as quatro questões 

propostas no guião, pelo seu carácter aberto e abrangente, permitem a fruição 

do pensamento do entrevistado focando, simultaneamente, o discurso sobre a 

visão pessoal da morte e a sua hipotética relação com a AFD desenvolvida.   
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Guião da entrevista semiestruturada 

1. Pensa na sua morte? (em caso negativo, avançamos para a 3ª questão); 

2. Sobre o que pensa, quando pensa na morte?; 

3. A prática regular da AFD tem, para si, alguma relação com a morte? (em 

caso afirmativo, passamos à 4ª pergunta); 

4. Pessoalmente como relaciona a AFD e a morte?. 

Figura 4 - Guião da entrevista semiestruturada usada no estudo. 

Lembremos as proeminentes palavras de William Foddy (1996, p. 35):  

“Se os investigadores não estão seguros quanto à 

natureza da informação que desejam, não podem esperar que 

as perguntas que formulam sejam relevantes face aos tópicos 

que têm em vista e supõem pertinentes.” 

A decisão sobre o conteúdo da entrevista semiestruturada, isto é, a 

opção pelas quatro perguntas formuladas, justifica-se da seguinte forma: 

Pergunta nº 1 

o Pensa na sua morte? (em caso negativo, avançamos para a 3ª 

questão); 

Pela necessidade de abordar a perspetiva individual de 

morte no entrevistado. Esta questão remete-o à sua história de 

vida ainda que foque um aspeto circunscrito. A história de vida 

é mais frequentemente estudada pela via qualitativa, estando 

“orientada para a compreensão, por parte do observador, de 

vivências subjetivas, devendo este, ao mesmo tempo, 

«conservar a distância», o que lhe permite manter a referência 

aos critérios que orientam a sua investigação, e «colocar-se no 
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lugar do outro»” (Crespi, 1997, p. 224). Esta questão permite 

saber se a morte constitui motivo de reflexão e pensamento. 

Pergunta nº 2 

o Sobre o que pensa, quando pensa na morte?; 

Partindo da afirmação de que a morte se constitui como 

objeto de pensamento, procurar discernir que constituintes têm 

o denominado pensamento de morte. Em que pensa quando 

pensa na sua morte, pretende ligar-nos às preocupações 

últimas e mais íntimas do entrevistado. 

Pergunta nº 3 

o A prática regular da AFD tem, para si, alguma relação com a 

morte? (em caso afirmativo, passamos à 4ª pergunta); 

A razão da inclusão desta pergunta prende-se com a 

necessidade de estabelecer uma relação entre a prática da 

AFD e o pensamento e perspetiva pessoal face à morte. 

Pretendemos, com clareza, definir se o entrevistado identifica 

algum tipo de relação entre as referidas componentes. 

Justifica-se igualmente, pela necessidade de juntar ambas as 

dimensões na oratória do idoso. 

Pergunta nº 4 

o Pessoalmente como relaciona a AFD e a morte?; 

Fundamenta-se pela importância de compreender, a partir 

da visão pessoal do interlocutor, a relação que estabelece 

entre a AFD que pratica e o seu pensamento sobre a morte. 

Assim, através da identificação desta possível relação, efetuar 

uma análise e interpretação da entrevista à luz da revisão de 

literatura realizada. 
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Cada uma das questões propostas no guião da entrevista assume 

objetivos individuais, que se fundem nos objetivos gerais do estudo, já 

indicados. A abordagem prática, ou de forma mais precisa, o momento efetivo 

da entrevista, foi previamente preparado no sentido da apresentação das 

questões ao/à entrevistado/a, precaver uma linguagem de tipo diferencial.  

Pretendemos no fundo, através da introdução das questões de forma 

contextualizada e com uma linguagem adequada ao entendimento do 

entrevistado (um sinal capaz de ser compreendido pelo recetor), facilitar e 

propiciar a capacidade de diálogo. Trata-se em última análise, de reduzir o 

efeito perturbador das questões propostas. 

Contudo, é justo afirmar, que “a ausência de uma definição clara do 

conceito de «pergunta perturbadora» constitui uma questão central” (Foddy, 

1996, p. 132). Até pela preocupação inerente a um estudo qualitativo, seremos 

forçados a admitir que não existe uniformidade entre as pessoas, sobre o que é 

ou não é perturbador, no sentido de limitador da expressão oral.  

Na prática, ao entendermos os entrevistados como seres únicos, 

devemos no contexto da entrevista procurar usar um tipo de linguagem o mais 

adequado possível ao entendimento e capacidade discursiva do nosso 

interlocutor. 

Finalmente, pensamos ser pertinente neste momento incluir o seguinte 

excerto, da autoria de um conjunto de professores de métodos de investigação 

em ciências sociais8: 

“O guia da entrevista distingue-se do protocolo do 

questionário. Enuncia os temas a abordar com o objetivo de 

intervir de maneira pertinente para levar o entrevistado a 

aprofundar o seu pensamento ou a explorar uma questão nova 

de que não fala espontaneamente. O guia não é utilizado como 

um questionário (para estimular a conversa é preferível utilizar 

o vocabulário do entrevistado, e não os termos do guia), é um 

                                            
8 Os autores da obra referida são: Luc Albarello, Françoise Digneffe, Jean-Pierre Hiernaux, 

Christian Maroy, Danielle Ruquoy e Pierre de Saint-Georges. Todos foram docentes na FOPES 

(Faculté Ouverte de Politique Économique e Sociale) da Universidade Católica de Lovaina. 
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sumário, recorre-se a ele respeitando o mais possível a ordem 

de exposição do pensamento do entrevistado. O procedimento 

seguido corresponde bem à lógica da entrevista semidiretiva: 

explorar livremente o pensamento do outro, permanecendo ao 

mesmo tempo no quadro do objeto de estudo” (Albarello, 

Digneffe, Hiernaux, Maroy, Ruquoy, & Saint-Georges, 1997, pp. 

110, 111). 

Construído e ponderado, o guião da entrevista semiestruturada 

acompanhará o investigador durante as entrevistas. 

A realização das entrevistas 

Observando os procedimentos adotados e no seguimento da 

informação já descrita ao longo desta secção do estudo, indicaremos então, as 

condições exatas da realização das entrevistas, com vista à recolha dos 

testemunhos. 

Assim, o processo de preparação e realização das entrevistas ocorreu 

entre Junho e Julho de 2012. Após uma primeira introdução (por parte do 

professor do grupo) à investigação a desenvolver, o investigador reuniu no 

decorrer de uma das aulas com os idosos.  

Este encontro permitiu explicitar e enquadrar melhor o grupo, em 

relação à natureza do trabalho e da entrevista a realizar. Seguidamente, e de 

forma natural, reuniu-se um grupo mais reduzido de algumas pessoas, sendo 

estas, as que demonstraram capacidade de iniciativa, predisposição e 

interesse em participar. O investigador falou depois, mais em pormenor, com 

esse conjunto mais restrito.  

Posteriormente, e após esclarecidos os critérios de inclusão (descritos 

anteriormente nas condições prévias e objetivos) selecionamos sete 

participantes. 

A entrevista foi marcada para a aula seguinte, ficando os sete 

elementos esclarecidos sobre o teor do trabalho, embora, propositadamente, 

sem conhecimento concreto acerca das questões a responder. 



 

27 
 

No dia da realização das entrevistas, os idosos responderam sem uma 

ordem estabelecida, tendo o investigador respeitado as suas vontades em ser 

primeiro, segundo etc. Todas as entrevistas foram realizadas numa sala anexa 

ao pavilhão desportivo, no exato momento em que uma aula de Ginástica 

Funcional decorria.  

A decisão sobre o dia, o local e a hora de realização das entrevistas foi 

uma decisão do grupo, sem qualquer tipo de imposição do investigador.  

O momento das entrevistas decorreu, portanto, na referida sala 

fechada, sem interferências exteriores de qualquer tipo. O guião da entrevista 

encontrava-se junto ao entrevistador, garantindo assim, que o entrevistado não 

visualizava de forma direta a grelha de questões. Após uma breve conversa 

introdutória, e o registo dos dados pessoais mais relevantes, o investigador 

aciona o gravador com o consentimento do entrevistado, posicionando o 

aparelho de dimensão reduzida, junto de ambos. O entrevistador e o seu 

interlocutor não usam os seus nomes próprios.  

Concluída a entrevista, o investigador informa o entrevistado que irá 

desligar o gravador. Logo de seguida, o entrevistador acompanha o atleta até 

junto do grupo (em atividade) e conversa num tom informal e descontraído. 

Todos os intervenientes ficaram esclarecidos quanto ao tratamento e 

destino a dar aos seus testemunhos. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento teórico 

“É preciso que compreendam: nós não temos competência para arrumarmos 

os mortos no lugar do eterno. 

Os nossos defuntos desconhecem a sua condição definitiva: desobedientes, 

invadem-nos o quotidiano, imiscuem-se do território onde a vida deveria ditar a sua 

exclusiva lei. 

A mais séria consequência desta promiscuidade é que a própria morte, assim 

desrespeitada pelos seus inquilinos, perde o fascínio da ausência total. A morte deixa 

de ser a mais incurável e absoluta diferença entre os seres”. 

Mia Couto (1990, p. 49). 
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Uma incursão pela morte humana 

“Aperto as tuas Mãos – sinto-as geladas, 

E as palavras que dizes, ao meu lado 

Parecem-me longínquas e veladas… 

Tens a estatura aérea, imponderável… 

Mas se te abraço, sinto-me abraçado 

Ao mistério da Morte, impenetrável!” 

António de Portucale (1988, pp. 196,197). 

A incursão proposta pode ser entendida como uma tentativa de invasão 

no domínio da morte e da sua ligação explícita à vida. Pressupõe a exposição 

de linhas de pensamento relativas à sua ação, constituindo-se como o esteio 

fundamental deste enquadramento teórico. Assumirá como prioridade o 

levantamento de alguns dos temas que serão abordados ao longo desta 

pesquisa. 

É também uma projeção ou o vislumbrar de uma realidade futura, que 

a todos e todas invoca e convoca. Quando escrevemos – realidade futura – 

assumimos uma eventual contradição insanável, entre o que é efetivamente 

real, enquanto existente de fato, capaz de ser verificável por todos, e o futuro, 

com o seu carácter sempre imprevisível e surpreendente. 

A morte pode ser vista como uma forma real, uma realidade, uma 

certeza inabalável que, curiosamente acontecerá sempre no futuro. A única 

certeza futura do Homem. Contudo, uma áurea de imortalidade, de confronto, 

de negação e vitória, parece pairar sobre a humanidade! 

A incursão proposta assumirá, invariavelmente, contornos que lhe 

permitirão traçar um percurso de análise sobre o tema, sendo este, 

caraterizado como um exercício de caráter invariavelmente humano. 

Enquanto ser vivo, o Homem pensa sobre o seu futuro, situando-se e 

agindo tendo em consideração a existência de algo que virá. Por isso, parece-

nos de todo justificada a designação: incursão pela morte humana. Na exata 

medida em que pressente o futuro, o ser humano é também capaz de pensar 

sobre a sua morte e a dos que o rodeiam… e a incursão começa nesta tomada 

de consciência. 



 

32 
 

Como eterno peregrino, nas suas formulações, constatações, 

divagações e descobertas, ao Homem, no que se refere à morte, apenas foram 

possíveis, até ao momento, realizar incursões. Neste sentido, talvez se 

assemelhe a um caminhante errante e perpétuo, que mais do que querer 

encontrar algo, um local ou uma certeza sobre a sua realidade mortal, opta por 

continuar a andar indefinidamente, com receio da verdade que paradoxalmente 

não desiste de procurar. 

Escreveu, Padre António Vieira (1608-1697), o homem a quem 

designam como o imperador da língua portuguesa, na sua obra História do 

Futuro (realizada em meados do séc.: XVII): 

“Tão mal sofreram os homens que Deus reservasse para 

si a ciência dos futuros, que chegaram a dar às pedras a 

divindade própria de Deus, só porque Deus fizera própria da 

divindade esta ciência: antes queriam uma estátua que lhes 

dissesse os futuros, que um Deus que lhos encobria” (1992, p. 

48). 

A presença da divindade, da referência a Deus, da grandeza 

sobrenatural e sobre-humana são outros elementos valorosos e essenciais 

para trilhar um caminho de incursão e aproximação ao tema. Digamos apenas, 

neste momento, que a referência a Deus, como dono/criador dos destinos 

humanos, é um dos ingredientes primários desta viagem. 

Será também ilustrativo desta incursão, a observação do seguinte 

excerto de um conto de Fernando Pessoa (1888-1935), intitulado O Peregrino 

(2013, p. 76): 

“Não fites a estrada; segue-a. Mas segui-la como, e até 

onde? (…) Fosse como fosse, eu não podia senão partir. Fosse 

qual fosse o sentido e a natureza da minha inquietação, o seu 

paliativo – bem sabia que não o seu remédio – era partir, ir por 

aquela estrada fora até onde o Destino quisesse. Para quê, 

porquê, buscando o quê? Eu sabia-o tão pouco como sabia o 

sentido e a natureza da minha inquietação”. 
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Sem procurar paralelismos desinteressantes e recontextualizações 

vazias, consideramos que estas ideias do escritor podem elucidar algum do 

desconforto, mas também do desejo de pensar sobre a morte humana, no 

momento da decisão de traçar e cumprir um roteiro, o mais possível, 

substanciado e objetivo. 

O Professor de Religião e Teologia Douglas J. Davies9, refere na sua 

História da Morte que “(…) embora a morte seja o nosso futuro, muitas vezes é 

preciso tempo para essa perceção chegar até nós” (2009, p. 25).  Por isso, a 

cada homem e mulher enquanto seres irrepetíveis, cabe um tempo próprio no 

que respeita à morte. A perceção que o autor menciona, provavelmente 

consiste nos diferentes tempos e formas de contacto de cada ser humano, ao 

longo da sua vida, com o fenómeno da morte. Indica ainda, que “a morte afeta 

cada um de nós à medida que deparamos com a morte daqueles que amamos, 

daqueles de quem gostamos, dos famosos que nos servem de amigos 

imaginários, dos nossos vizinhos e daqueles que odiamos” (2009, p. 25). 

Compreendem-se diferentes formas e tempos de contacto com morte, 

de acordo com o trajeto de vida social e emocional de cada ser humano. 

Também nesse sentido falamos propositadamente de seres irrepetíveis. Ao 

estabelecer-se uma conceção própria, intransmissível e irrepetível sobre o 

fenómeno da morte, em cada ser humano, imediatamente percebemos a 

magnitude e o alcance do tema. 

Contudo, podemos tentar circunscrever o fenómeno à perspetiva 

humana, no seu sentido fisiológico, assim, a morte refere-se a uma “interrupção 

completa e definitiva da vida” designada como falecimento ou óbito (Círculo de 

Leitores, Lda.; Larousse/VUEF, 1997, p. 4886). Sucintamente, o falecimento 

humano assenta, de um ponto de vista clínico, em pressupostos como “a 

cessação da respiração; a cessação da atividade cardíaca e 

                                            
9 Douglas James Davies nasceu em 1947 no País de Gales. Atualmente é professor no 

departamento de Teologia e Religião da Universidade de Durham em Inglaterra. Trata-se de m 

autor “internacionalmente conhecido como um dos maiores especialistas neste campo da 

história, aborda alguns dos aspetos mais significativos da morte – o ato da própria morte em si, 

o luto, os funerais, as interpretações artísticas da morte, os memoriais, o medo da morte e os 

desastres/tragédias“ (Davies, 2009, p. 6). 
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consequentemente, da circulação; a cessação das funções do sistema nervoso 

central” (2002, p. 4886). Os avanços tecnológicos (e de outros tipos de 

conhecimento subjacentes) contribuíram para uma alteração mais recente na 

definição do estado de morte. Assim, atualmente, o enfâse decisivo na 

definição da morte humana prende-se com “o esgotamento definitivo da 

atividade do sistema nervoso central a nível cerebral e bulbar10, principalmente” 

(2002, p. 4886). 

É cada vez mais foco de atenção e discussão médica, a problemática 

da morte cerebral, ainda assim, sendo largamente aceite e considerada, pode 

ser definida como: 

“A lesão cerebral irreparável, manifestada clinicamente 

pela ausência de resposta a estímulos, a ausência de 

respiração e de batimentos cardíacos espontâneos e a 

presença de um eletroencefalograma isoelétrico durante pelo 

menos trinta minutos, e isto, no caso de ausência de 

envenenamento conhecido do sistema nervoso central ou de 

hipotermia” (Seeley, Stephens, & Tate, 2001, p. 1048). 

A destrinça fisiológica entre o estar vivo e o estar morto (se é permitido 

ao homem morto estar!) percorreu igualmente uma longa história de grande 

riqueza científica e consequentemente humana, mas não devemos parar a 

incursão que se apresentou como ampla e diversa. 

Contudo, acrescentamos ainda a esta breve abordagem ao fenómeno 

da morte, pela dimensão médica e clínica, as palavras de Nicola Abbagnano 

(2004, p. 683) quando escreve “A Morte pode ser considerada 1º como 

falecimento, fato que ocorre na ordem das coisas naturais; 2º em sua relação 

específica com a existência humana”. Na opinião do mesmo autor, esta ligação 

                                            
10 Trata-se da atividade do bulbo raquidiano, possuindo cerca de 3 centímetros de 

comprimento, é considerada a parte mais inferior do tronco cerebral, continuando inferiormente 

com a medula espinhal. Atuando como via de condução para os feixes nervosos ascendentes e 

descendentes, está também implicado na regulação do ritmo cardíaco, diâmetro dos vasos 

sanguíneos, respiração, deglutição, vómito, tosse e espirro (Seeley, Stephens, & Tate, 2001, p. 

414).  
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da morte à existência humana11 pode ser entendida como início e fim de um 

ciclo de vida e também como possibilidade existencial (2004, p. 683).  

Realçamos um lado iminentemente natural do fenómeno mortal e 

simultaneamente uma vertente do foro existencial, o que lhe atribui uma grande 

complexidade. 

 O Académico Britânico Simon Blackburn12, indica como primeira 

consideração “a simetria entre o estado de estar morto e o estado de ainda não 

existir” para acrescentar de seguida que “a morte é de fato temida e concebida 

como um mal (mesmo que seja instantânea: não é o processo de morrer que 

faz diferença)” (1997, p. 289).  

Através destas palavras e recentrando a análise, indicamos o carácter 

universal do fenómeno para todas as formas vivas, com a particularidade de, 

no que respeita ao ser humano, a certeza face à morte ser tomada como fator 

distintivo e característica fundamental.  

Escreveu a propósito, Fernando Savater (2010, p. 222): “A previsão 

certa da morte – própria, alheia – é a diferença específica da estirpe humana, 

não a razão ou a linguagem”.  

Acrescenta ainda o célebre ensaísta nascido em Donostia/San 

Sebastián, no ano de 1947:  

“Conhecer a morte – própria, alheia – implica 

conjuntamente descobrir o que cada um tem de único (a sua 

vida irrepetível) e o que todos temos em comum, a genérica 

morte (…). É a sombra da morte que torna a vida amável, não 

só digna de amor mas também merecedora de doce simpatia e 

de acolhimento” (Savater, 2010, p. 223). 

                                            
11 O conceito de existência será alvo de uma análise mais aprofundada, nos seguintes 

subtemas deste enquadramento teórico. 

12 Professor de filosofia nascido em 1944, presidente da Sociedade Aristotélica para o Estudo 

Sistemático da Filosofia entre 2009-2010. Foi docente em várias instituições universitárias, está 

também envolvido na Associação Humanista Britânica, no jornal Mente e na Academia 

Americana de Artes e Ciências (Blackburn, 1997). 
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Poder-se-á depreender das palavras do autor, uma visão da morte 

como um esteio fulcral da vida humana, longe de constituir a sua negação ou o 

seu contrário.  

Paradoxalmente verifica-se um sentimento de incredulidade e de 

angústia13, sempre que a realidade se manifesta pela sua natural ação mortal. 

A valorização plena da vida do ser pensante, engloba então, na sua essência a 

premissa da morte, constituindo esta, o aparente desaparecimento de qualquer 

projeto existencial14 nas suas múltiplas vertentes (social, sentimental, 

psicológica, entre outras).  

O multifacetado autor Miguel de Unamuno15, no seu profundo 

pensamento, alcança uma conceptualização da ideia de morte, que reduz 

tantas outras abordagens à condição da simplicidade inconsequente.  

                                            
13 Pela importância que assume ao longo do texto, devemos referir que o conceito de angústia 

traduz uma situação crítica, aflitiva que geralmente se associa ao sofrimento. O termo terá sido 

introduzido na discussão filosófica por Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855), através da obra 

O Conceito de Angústia (1844). Atendendo a uma visão existencialista a angústia traduz uma 

experiência metafísica através da qual o homem toma consciência da realidade do mundo e da 

sua própria realidade, que se apresenta sempre com possibilidade indeterminada e da qual 

sempre faz parte a morte (Círculo de Leitores, Lda.; Larousse/VUEF, 1997, p. 471). 

14 Este projeto existencial humano constitui e representa a capacidade de reflexão, projeção e 

antecipação do ser humano sobre a sua própria vida (nas suas mais diversas vertentes: social, 

cultural, entre outras). Compreendendo que a “consciência do eu é uma tomada de consciência 

ligada à reflexão, na qual o sujeito se torna o seu próprio objeto. Estarmos conscientes de nós 

próprios e da nossa condição, sermos capazes de apreender a relação entre nós próprios e os 

outros (tanto pessoas como coisas), percecionarmos a situação na qual estamos envolvidos e 

o modo como é provável que sejamos afetados por isso, é sermos capazes de reflexão e 

deliberação” (Harris, 1995, p. 238). Ora, este projeto existencial é definitivamente a aplicação 

prática destas capacidades humanas de reflexão e deliberação. Contudo, consideramos que 

sem a certeza da morte, sem a perceção de um início e de um fim, uma e outra (reflexão e 

deliberação) seriam inconsequentes ou radicalmente diferentes. 

15 Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao 1864 – Salamanca 1936) protagonista de uma vida 

intensa com uma importante produção literária e uma participação académica de grande 

relevo. Autor de ensaios, poemas, romances e peças teatrais, para além de um ativismo 

político conturbado. Foi igualmente uma das personalidades, no seu tempo, com um maior 

interesse e conhecimento da cultura, da literatura e da história de Portugal (Unamuno, 2007). 
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Senão, vejamos: 

 “Se na morte do corpo que me sustenta, e a que eu 

chamo meu para o distinguir de mim mesmo, a consciência 

volta à inconsciência absoluta donde ela saiu, e se o mesmo 

acontece à de todos os meus irmãos em humanidade, então a 

nossa laboriosa raça humana não passa de uma fatídica 

procissão de fantasmas, que vão do nada ao nada, e o 

humanitarismo é o que de mais inumano nos podemos 

conceber” (2007, p. 42). 

O antigo reitor da Universidade de Salamanca parece referir, uma 

composição para a alma, baseada na consciência, à qual dá verdadeiro 

destaque. Assim, esta transcrição transporta o estudo para a dimensão da 

certeza perante a morte. Embora revele uma dialética implícita, entre aquilo 

que sobrevive no homem e a incoerência que identifica no conceito de nada. 

Portanto, deixa transparecer alguma intransigência no que toca à passagem a 

um qualquer estado de nada ou vazio, ou a um qualquer regresso a uma 

condição de inconsciência e aniquilação, difícil de legitimar e imaginar perante 

a vida vivida. 

A evolução do pensamento sobre a morte humana, de que resultam 

diferentes posições, pretende talvez organizar a interpretação humana da vida. 

Tudo o que a morte transmite, transmite-o, à vida. Pelo que, a perceção e a 

significação da morte por diferentes referenciais culturais, é um dos principais 

substratos e catalisadores da própria vida.  

Entendemos esta vida como exaltação da individualidade e portanto 

como vida humana. Assim, descartamos o sentido literal do conceito, isto é, 

associá-lo ao individualismo ou à ação individual enquanto forma de isolamento 

não cumpre o objetivo pretendido.  

Antes sim, esta exaltação da individualidade que caracteriza cada ser 

humano e consequentemente as diversas visões da morte, surge também no 

seguimento da linha de pensamento da professora Mafalda Blanc (2011, p. 93) 

quando escreve “Cada indivíduo é assim, no espaço-tempo em que ocorre, 
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uma concrescência precária do universo, do que foi e do que está para vir, um 

registo memorial da sua história passada e uma prefiguração do seu porvir”. 

Se o homem ao refletir sobre a sua condição, a sua função última e finalidade, 

dentro de um universo que o sustem, compreende a extrema fragilidade 

cósmica da sua individualidade, pode também suspeitar que esta se encontra 

intimamente ligada à morte. 

Observemos, consequentemente, as palavras de Edgar Morin (1976, p. 

34) quando refere:  

“A individualidade que se revolta perante a morte é uma 

individualidade que se afirma sobre a morte. A prova 

experimental, tangível, desta afirmação é a réplica à 

putrefação, a imortalidade, que é a afirmação da 

individualidade para além da morte. A imortalidade não se 

baseia no desconhecimento da realidade biológica, mas no seu 

reconhecimento (funeral), não na cegueira à morte, mas na 

lucidez”. 

Estaremos em condições de inferir que a individualidade subjetiva 

perante a morte, característica de cada ser humano, pode condicionar a sua 

existência e como tal, as suas decisões e ações concretas diárias.  

Usemos, como exemplo, a descrição de pessoas que foram 

submetidas a condições extremamente precárias de vida e que sobreviveram, 

precisamente pela forma como lidaram com a sensação de proximidade à 

morte. Este diálogo interior com a morte, que vemos demonstrado em várias 

publicações de testemunhos diretos e biográficos, são exemplo da 

individualidade que queremos, nesta fase, destacar: 

“Lá longe, a vida não se manifesta como uma luta 

constante contra a morte. Cada um trabalha e come, sabendo-

se mortal, mas o pedaço de pão não é o que de imediato faz 

recuar a morte e a mantém à distância; o tempo não é 

exclusivamente o que aproxima a morte, ele transporta as 

obras dos homens. A morte é fatal, aceite, mas cada um atua 
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apesar dela. Nós estamos todos aqui, pelo contrário, para 

morrer. (…) Não nos fuzilaram nem nos enforcaram, mas cada 

um de nós, racionalmente privado de comida, deve tornar-se 

um morto previsto, num espaço de tempo variável. O único fim 

de cada um de nós é por isso tentar não morrer. O pão que 

comemos é bom porque temos fome, mas para além de 

acalmar a fome, sabemos e sentimos também que através dele 

a vida se defende no interior do corpo. O frio é doloroso (…) é 

preciso protegermo-nos dele, porque é a morte que está no frio. 

O trabalho não tem sentido – para nós é absurdo – mas 

desgasta (…) e por isso também temos de nos poupar no 

trabalho, porque a morte está nele. E também há o tempo (…) 

pensam que nos vencem pela fadiga, isto é, pelo tempo, a 

morte está no tempo. Militar, aqui, é lutar racionalmente contra 

a morte” (Antelme, 2003, p. 45). 

Registamos que a descrição pessoal apresentada demonstra um 

diálogo interno sobre a morte/vida e a sobrevivência. Com o objetivo de permitir 

uma análise mais límpida dos seus conteúdos o contexto histórico do excerto 

não é apresentado. Neste excerto, percebemos como os hábitos e ações 

diárias mais elementares como a alimentação, o trabalho, a perceção da 

passagem do tempo e as condições do meio ambiente podem, através do 

prisma da morte e da sua proximidade subjetiva, condicionar e até arrebatar o 

ser humano na sua totalidade. 

Continuando a incursão, forçosamente seguimos caminhos já outrora 

explorados, embora permanentes fontes de incerteza. Podemos inventariar 

conceitos de morte, contudo, importa enfrentar a questão fundamental o que é 

e o que representa a morte? Eventualmente, este tipo de formulação pode ser 

desajustada e desproporcional, ainda assim, servirá de guia.  

O neuropsiquiatra e neurobiologista francês Jean-Didier Vincent (2003, 

p. 130) em consonância com a sua posição perante a morte, escreveu que “Os 

primeiros vestígios de sepulturas remontam a cem mil anos. Mas não se exclui 
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que o Homo erectus16 e certos pré-humanos tenham podido manifestar 

quaisquer inquietações frente à morte ou aos acontecimentos traumatizantes 

da vida e tenham resolvido esconjurar a angústia recorrendo a 

comportamentos rituais”. Existe nas palavras do autor uma associação entre a 

ritualização da morte e a rejeição ao possível sentimento de angústia 

provocado. Refere em seguida que “A presença de objetos familiares e de 

alimentos junto do corpo testemunha nos neanderthalianos17 a crença numa 

vida além da morte” (2003, p. 131).  

O pensamento sobre a morte pode congruentemente passar, como 

pretendemos referir, por uma certeza face ao fenómeno que pode levar a um 

sentimento de angústia, repercutindo-se este, em ritos de celebração e na ideia 

da vida além da morte e/ou imortalidade.  

 Defende o mesmo autor, sobre esta possibilidade de vida pós morte, o 

seguinte raciocínio:  

 “Esta não é produto de especulações filosóficas 

demasiado avançadas. A ideia é das mais simples que se 

podem apresentar para dar remédio à morte e para se consolar 

pela perda do Outro amado. Encontrar-se-iam já alguns 

indivíduos que não acreditassem em nada? O conceito de nada 

é, pelo contrário, difícil de manipular pelo cérebro do homem” 

(Ferry & Vincent, 2003, p. 131). 

As questões que colocamos anteriormente (o que é e o que representa 

a morte?) e caracterizadas como, desajustadas e desproporcionais, encontram 

nesta alusão ao conceito de nada, um contributo determinante. Isto é, a 

tentativa de formulação de um nada posterior à vida, assim como, um nada 

                                            
16 O Homo Erectus foi identificado pela primeira vez em 1891 por Eugène Dubois, na ilha de 

java (Indonésia), sendo que terá vivido entre 1,8 milhões e 300 000 anos por áreas geográficas 

muito distintas (Porto Editora, 2003 - 2012). 

17 Trata-se de um dos mais recentes estádios do processo de hominização sendo a designação 

científica: Homo Sapiens Neanderthalensis (Porto Editora, 2003 - 2012). 
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anterior à mesma, constitui matéria suficiente para justificar a incredulidade, a 

angústia, a sepultura, a inquietação e o trauma. 

Recuperamos o conceito de nada, já mencionado antes, na medida em 

que pretendemos realçar que diferentes formas de analisar o tema podem 

desembocar em respostas ou dúvidas semelhantes. 

Como eventual reação à talvez ilusória radicalidade da morte, 

assumimos as palavras de Anselmo Borges (2003, p. 52), naquilo que 

considera como respostas fundamentais “(…) a reencarnação, a sobrevivência, 

a aniquilação e a ressurreição”. Estas devem ser consideradas como tentativas 

de resposta à morte. Ao serem concebidas nesse sentido, manifestam por si 

só, uma vontade inquebrável de compreensão do Homem pelo homem.  

Optamos por pautar esta incursão, não pela descrição pormenorizada 

das quatro tentativas de resposta supracitadas, mas antes, pela sua possível 

reunião num plano superior. Sendo este de alguma forma um desígnio comum 

humano comum a todas as gerações e a todos os estádios civilizacionais. 

Impõem-se pelo seu carácter magistral a seguinte citação: 

“A mortalidade dos homens reside no facto de a vida 

individual, com uma história vital identificável desde o 

nascimento até à morte, provir da vida biológica. Essa vida 

individual difere de todas as outras coisas pelo curso retilíneo 

do seu movimento que, por assim dizer, intercepta o 

movimento circular da vida biológica. É isto a mortalidade: 

mover-se ao longo de uma linha reta num universo em que 

tudo o que se move o faz num sentido cíclico” (Arendt, 2001, p. 

31). 

Confluímos numa mistura entre vida biológica e existencial, sob o 

prisma da morte. Esta mistura a que pretendemos associar o valor da condição 

humana, têm porventura na consciência individual e coletiva de finitude, o seu 

mais elevado representante. Hannah Arendt (1906-1975), uma das vozes mais 

destacadas da filosofia política alemã do século XX, parece defender um trajeto 
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intencional e racional de vida, um projeto existencial como a prova evidente da 

singularidade humana. 

Ora, é precisamente na afirmação desta consciência que o homem 

compreende que pela morte se insere em algo superior, o seu curso de vida 

retilíneo pode ser ele próprio responsável, à sua escala, pelo movimento e ciclo 

biológico que o circunda. Agindo desta forma, como uma espécie de 

engrenagem de rodas dentadas. 

Desenganemo-nos quanto a uma ideia de aceitação pacífica da 

realidade mortal, mesmo que justificada por um qualquer desígnio de teor 

superior. Resulta inevitável pensar nas manifestações do homem doente e em 

fase terminal18, que sente e possui plena consciência da sua situação e da 

precariedade da sua vida. 

Ao homem que fala abertamente sobre a sua situação de morte 

iminente, demonstrando uma tomada de consciência e uma grande coragem 

ou frieza perante o mundo vivo que o rodeia (dependendo da interpretação!), a 

sociedade responde com a negação ou a simples ocultação da verdade. É 

justo também questionar, se será possível humanamente transmitir de forma 

direta e concreta, a um paciente ou a um familiar que, efetivamente vai morrer 

sem margem para dúvidas, nos próximos tempos! 

Será esta uma prova evidente de uma condição humana, marcada por 

uma singularidade exacerbada, quando comparada com todas as outras 

espécies vivas? Torna-se plausível acreditar que este homem singular no 

universo, no que confere ao diálogo sobre a morte, pode ser emocionalmente 

mais afetado do que a própria pessoa que vê morrer? 

Usemos então, com o intuito de melhor expressar o nosso pensamento 

acerca desta negação/ocultação social da morte, a obra de Lev Nikolayevich 

Tolstoy19 denominada A Morte de Ivan Ilich e publicada pela primeira vez em 

1886, quando o autor escreve: 

                                            
18 A expressão terminal neste contexto, indica um estado muito avançado de doença e uma 

limitação funcional e/ou psicológica extrema que sugere uma morte iminente. 

19 O escritor russo Leão Tolstoi (em português) viveu entre 1828 e 1910 sendo considerado um 

“autor crucial no âmbito dos romances realistas universais”, obreiro de uma vasta obra onde se 
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“O maior suplício que podiam infligir a Ivan Ilich era a 

mentira: a mentira, por todos admitida de que ele era apenas 

um doente, mas não morria; o que era preciso era não se afligir 

e tomar os remédios e tudo iria bem. Todavia ele sabia muito 

bem que, por mais que fizessem, o que o esperava era maior 

dose de sofrimento e a morte. Afligia-o esta mentira, afligia-o o 

fato de não quererem reconhecer o que todos sabiam e ele 

próprio sabia e de encanzinarem em iludir a sua terrível 

situação forçando-o a tomar parte na mentira” (1970, p. 53). 

Estes diálogos de morte que se estabelecem em cada ser humano, 

independentemente do seu espaço-tempo sociológico, são testemunhos de 

uma espécie de dupla barreira comunicativa. Assim, a morte condiciona e 

restringe o diálogo entre os homens quando estão ainda vivos e obviamente 

também quando um dos indivíduos já padeceu. Se esta análise for verdadeira, 

compreendem-se também o sentimento de angústia, antes mencionado, 

aparentemente muito comum em todos estes momentos da vida, em que a 

morte é o pano de fundo.  

Concretamente existe uma tendência abrangente de negação do 

fenómeno da morte. Esta tendência, sob o ponto de vista comportamental, 

parece ser facilmente verificável, contudo, devemos notar uma mudança 

humana e civilizacional muito mais profunda.  

Refere o Professor Doutor em Psicologia Social, Abílio Oliveira, que 

“em geral, não somos preparados para a morte, quer como um fato pessoal, 

quer como fenómeno universal. Pela dificuldade em a aceitarmos e 

entendermos, representamo-la de modo abstrato, mitológico, lúgubre ou 

simbólico, associamo-la ao desconhecido, tentamos iludi-la ou substituí-la por 

alguma coisa mais agradável e aprazível” (2008, p. 152). Assim, notamos que 

morte provoca um regresso inevitável e fatal do homem à condição da 

inexplicabilidade.  

                                                                                                                                
destacam Guerra e Paz (1865-1869) e Ana Karenine (1873-1877) (Tolstoi, Ana Karenine, 

2004). 
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Referimo-nos a uma rotura humana e civilizacional profunda, visto que 

as respostas que durante tantos séculos foram sendo avançadas – 

reencarnação, aniquilação, ressurreição, imortalidade, etc. – são 

aparentemente descredibilizadas e rejeitadas no momento atual.  

Esta tendência pode ser o resultado de um proeminente processo de 

secularização. Esta abordagem não prevê juízos morais, antes sim, pretende 

assinalar que a secularização indicada pode não ter encontrado um substituto, 

na vivência do homem atual. Este, talvez esteja mais exposto ao choque 

provocado pela morte, relativamente aos seus antepassados. Perdendo 

sucessivamente a sua capacidade de alteridade, de projeção e imaginação 

transcendente. 

O Professor Catedrático Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 308) 

defende, numa das suas obras de investigação, a seguinte ideia: 

“O desenvolvimento da racionalidade científica e da 

ideologia cientista a partir do século XIX e a sua expansão do 

estudo da natureza para o estudo da sociedade foram criando 

um ambiente intelectual hostil ao pensamento utópico (…) 

Contudo, a nossa atual perda de confiança epistemológica na 

ciência moderna obriga-nos a questionar esta explicação. Não 

será que a morte do futuro, que hoje receamos tão 

profundamente, foi há muito anunciada pela morte da utopia?” 

A constatação da perda de influência do sentido utópico, no homem 

comum, parece infligir-lhe um vazio de consequências imprevisíveis na sua 

relação e contato com a morte. O hedonismo, que prevalece na ação humana 

mais recente, esbarra literalmente na barreira da vida. 

As respostas avançadas pelas gerações anteriores foram 

progressivamente alvo de descrédito, parecendo grave pensar que não foram 

substituídas. Entregaram o Homem hodierno novamente no vazio e mais grave 

ainda, no medo de pensar para além do que sente como seguro.  

Esta será a base mais frequente de qualquer indagação acerca do 

tema em estudo, no momento atual. Porém devemos coerentemente registar, 
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ainda que levemente, a existência de outros posicionamentos sociais perante a 

morte ao longo do tempo e da história do Homem. A título de exemplo, 

podemos indicar que “os antigos egípcios, cerca do século V a.C. defendiam 

firmemente a vida após a morte, e construíram locais especiais, grandes 

pirâmides, acima ou próximo dos túmulos, onde podiam encontrar o espírito ou 

fazer-lhe ofertas regulares” (Oliveira A. , 2008, p. 156). Claramente se verifica 

que a forma como trata os seus mortos, a ritualização que lhes associam, o 

tratamento dado ao corpo, o tipo de sepultura (quando existente), entre outras, 

fundamentam uma ontologia imprescindível para o entendimento ainda que 

superficial das realidades passadas.  

Em todo este processo a morte mantêm-se constante, transversal e 

como que silenciosa, perante todas as interpretações.  

Encontramos manifestações de cosmovisões distintas ao longo dos 

séculos, através do enquadramento atribuído à morte humana, ao seu 

tratamento social, familiar e pessoal. A ideia que perpassa é a de que “as 

civilizações definem-se pela maneira como enterram os seus mortos, pela 

maneira como a morte é vivida e representada” (Goff & Troung, 2005, p. 104). 

Assim, a problemática da morte, reflete perspetivas acerca do mundo, neste 

sentido influi na forma como o homem em determinado momento se insere na 

realidade que o circunda e especialmente na forma como a interpreta.  

Portanto falamos de cosmovisões. Simultaneamente, e desde que 

compreende o caracter universal do fenómeno, o homem descobre também um 

sentido próprio de individualidade, alargando enormemente a sua capacidade 

de introspeção, protagonizando um tipo de ascese vincadamente existencial. 

A mutabilidade do tema da morte, ao longo dos séculos, fica expressa 

nas seguintes palavras do historiador francês Philippe Ariès (1914-1984): 

“A mais antiga, mais longa e mais comum, é a da 

resignação familiar ao destino coletivo da espécie e pode 

resumir-se nesta fórmula: Et moriemur, todos nós morreremos. 

A segunda, que aparece no séc.: XII, traduz a importância 

reconhecida nos tempos modernos à existência própria 
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individual e pode traduzir-se por estoutra fórmula: a morte de si 

próprio. 

A partir do séc.: XVIII, o homem das sociedades 

ocidentais tende a dar à morte um sentido novo. Exalta-a, 

dramatiza-a, quere-a impressionante e dominadora. Mas, ao 

mesmo tempo, já se preocupa menos com a sua própria morte, 

e a morte romântica, retórica, é antes de mais a morte do outro” 

(1989, p. 43). 

O mesmo autor acrescenta atendendo ao séc.: XX e à tendência que 

parece manter-se até à atualidade que “a morte, outrora tão presente, de tal 

modo era familiar, vai desvanecer-se e desaparecer. Torna-se vergonhosa e 

objeto de um interdito” (1989, p. 55). A este interdito corresponde o sentido de 

negação já referido ao longo texto e que será abordado de forma mais explícita 

e profunda nos subtemas posteriores.  

Quando referimos o interdito e a negação, pretendemos dar destaque 

ao reconhecimento da incapacidade humana em contrariar um fenómeno 

natural e universal incontrolável e que lhe provoca medo, sofrimento e 

frustração. A resposta, mais ou menos involuntária, parece ser um afastamento 

progressivo face a tudo o que envolve o contacto direto com a morte e 

essencialmente com o processo de morrer.  

O sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990), avisadamente, escreve 

em A Solidão dos Moribundos: 

“A ocultação e repressão da morte, isto é, do irrepetível e 

finito de cada existência humana, na consciência dos homens é 

algo já muito antigo. Mas a forma desta ocultação foi-se 

transformando de uma maneira específica ao longo do 

tempo”20 (1987, p. 46). 

Estas palavras devem servir de complemento à apreciação acima 

transcrita do autor Philippe Ariès, no sentido de fazer compreender que o 

                                            
20 A tradução é da responsabilidade do autor. 
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sentido de interdição e negação da morte, não é uma invenção do homem 

contemporâneo. Verifica-se isso sim, uma clara predominância dessa 

componente comportamental na atualidade, comparativamente com tempos 

mais longínquos. 

Igualmente vive-se um tempo caracterizado por um estilo de vida 

rápido, no sentido de relações voláteis, arrastando a natureza humana mortal 

como um sacrifício ou uma penitência. A tudo isto nos referimos ao lembrar a 

morte interdita da atualidade, “hoje em dia a morte tornou-se solitária, 

mecânica, impessoal, desumanizada, interdita. Porém, ocorre geralmente num 

contexto social (ou hospitalar)” (Oliveira A. , 2008, p. 161).  

Podemos notar ainda um outro aspeto essencial, para um 

entendimento básico deste tema, “a morte passou a ser regulada por 

profissionais de saúde, cuja preparação académica os preparou, 

essencialmente, para curar e lidar com a vida (…) ainda que aconteça num 

contexto social público, a morte é vivenciada em isolamento. O que não deixa 

de ser uma contradição” (2008, p. 163). A esta contradição é possível juntar 

algumas outras. Contudo, importa cumprir o desígnio da incursão. 

Assim e até ao momento, seguimos um sentido único na análise. 

Foram referidos diversos aspetos da realidade mortal, tomando sempre o 

homem como ser indefeso perante a morte, que o surpreende e que vem ao 

seu encontro, sem que este possa de forma alguma escapar.  

Ora, torna-se realmente importante inverter estes papéis. Isto é, realçar 

e assinalar a questão do suicídio21 e da eutanásia22 como formas concretas de 

alterar e interferir com o tempo natural da morte em determinada pessoa ou 

grupo (no caso de suicídio coletivo).  

Trata-se de alertar para a reflexão acerca da condição humana que 

aparentemente inverte o sentido natural, procurando a morte antes que o 

inverso aconteça. Sobejamente, conhecidas e diagnosticadas, estão inúmeras 

                                            
21 Por suicídio pode entender-se: “Ação de infligir a morte a si próprio; Ação de se destruir ou 

de se prejudicar gravemente” (Círculo de Leitores, Lda.; Larousse/VUEF, 2002, p. 6540). 

22 Podemos definir o termo através das seguintes palavras: “A palavra «eutanásia» - de eu 

(boa) e de tanatos (morte) – foi-nos legada pelos Gregos” (Mónica, 2011, p. 34). 
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causas de tipo psicológico, psiquiátrico, social, cultural entre outras, capazes 

de induzir uma situação de suicídio ou de interesse por um tipo de morte 

assistida.  

Examinando o suicídio e a eutanásia, podemos ressalvar que no caso 

do primeiro a opção parece ser estritamente individual, resultando de uma ação 

concreta e voluntária. Observando, por outro lado, o processo de eutanásia, 

este envolve um enquadramento distinto, preconizando a participação de 

terceiros numa ação concreta que visa a morte. Ambos os fenómenos 

adquirem um relevo social enorme, motivando debates inflamados que 

procuram dissecar e compreender as razões e os motivos da última decisão 

voluntária humana.  

Em novembro de 2002, Vincent Humbert um jovem francês de apenas 

21 anos de idade, após dois anos de agonia e sem perspetiva médica de 

recuperação, escreveu ao presidente do seu país, na carta endereçada a 

Jacques Chirac dizia: 

“Todos os meus sentidos vitais foram afetados, com 

exceção da audição e da inteligência, o que me dá um pouco 

de conforto. 

Movimento muito ligeiramente a mão direita com uma 

pressão do polegar a cada letra acertada do alfabeto. Essas 

letras constituem palavras e essas palavras formam frases. É o 

meu único meio de comunicação. 

Tenho atualmente, a meu lado, a minha animadora a 

soletrar-me o alfabeto, separando vogais e consoantes. Foi 

dessa forma que decidi escrever-lhe. 

Os médicos decidiram enviar-me para uma casa de 

acolhimento especializada. 

O senhor tem o direito de indulto e eu peço-lhe o direito 

de morrer” (2004, p. 105). 

A coragem do jovem francês suscitou um impressionante debate 

nacional e alcançou uma projeção global, servindo para relançar a discussão e 



 

49 
 

acima de tudo para espicaçar uma sociedade, nem sempre desperta para as 

situações da morte assistida.  

Verificamos que um cidadão, perfeitamente anónimo, foi capaz de 

apenas pelo movimento frágil do seu polegar e desde um quarto de hospital, 

contribuir para um choque cultural e mediático cujas repercussões serão para 

sempre lembradas. Quantos homens e mulheres dotados/as de uma vida plena 

e vigorosa não conseguem jamais alcançar tal influência nos seus meios 

sociais!  

A problemática da eutanásia encontra-se claramente longe dos moldes 

do consenso, provavelmente nunca será possível alcançá-lo. A morte nunca 

será passível de consensos.  

A investigadora em Ciências Socias da Universidade de Lisboa, Maria 

Filomena Mónica, escreveu acerca de uma situação pessoal e familiar que 

viveu: 

“A forma como acompanhei a agonia da minha mãe 

demonstrou-me quão difícil é tomar decisões no caso de 

alguém que não está lúcido. No início, tentei adotar, como 

princípio, o imperativo categórico de Kant – «Age apenas 

quando consideras que a máxima que adotas se pode 

transformar numa lei universal» - mas acabei por me guiar pela 

regra simples de que deveria atuar como desejaria que 

atuassem se fosse eu a doente” (2011, p. 40). 

A partir do texto verificamos um outro aspeto, em doentes terminais, 

que se refere à incapacidade frequente dos mesmos para decidir acerca do seu 

futuro, não sendo capazes de escolher. Eticamente entende-se como coerente 

que a responsabilidade seja delegada nos familiares mais diretos. 

Verificamos que as fronteiras entre o domínio privado e público entre o 

desígnio pessoal e as normas e leis socias são, no caso da eutanásia, e das 

decisões médicas em doentes terminais, extremamente híbridas. 

Contudo, dentro da amálgama específica da eutanásia podemos 

salientar, de modo exemplificativo, as seguintes situações: a existência de 
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deficiências motoras e intelectuais severas; a incapacidade de comunicação 

efetiva e verificável; o direito de negação em participar na ação/processo por 

parte de médicos e pessoal auxiliar; as restrições familiares; a extrema 

dificuldade em legislar sobre o assunto, entre muitíssimas outras.  

Relativamente à opção pelo suicídio, o Historiador francês Georges 

Minois (1998, p. 399) regista na sua obra História do Suicídio: 

“Se não é possível a um terceiro compreender, é-lhe 

ainda menos possível julgar. No entanto, a reprovação está aí 

sempre implícita, tanto no século XX como outrora. As 

contradições permanecem idênticas: admiração pelos suicídios 

na literatura, pelos suicídios em combate de militares que 

recusam abandonar o seu posto, pelos suicídios de resistentes 

que tomam o cianeto para não falarem sob tortura e, ao mesmo 

tempo, condenação de todos esses suicídios vulgares de 

infelizes cujos motivos não parecem ser muito nobres”. 

Destacamos que se verifica, pelas palavras do autor, uma tentativa de 

moralização do ato de suicídio, a sociedade procura assim, integrar e assimilar 

a opção individual do ser humano que procura morrer. Também aqui o ato de 

suicídio difere da eutanásia.  

Para o homem que inflige a si próprio a morte não existem normas ou 

leis impeditivas, na verdade, isso parece pouco importar, nenhuma lei o poderá 

impedir e a sociedade responde a essa impotência glorificando e/ou 

diabolizando o ato. Ainda que o resultado final seja o mesmo23 o suicídio 

reveste-se de linguagens muito diferentes, seguindo os espectros sociais e 

culturais do espaço-tempo onde ocorre. 

Curiosamente, ambas as formas de suicídio parecem ter a capacidade 

de se prolongar no tempo, adquirindo metaforicamente uma imortalidade no 

                                            
23 Ao indicar que o resultado final é o mesmo, pretendemos apenas dizer que o homem que 

comete o suicídio desaparece fisicamente do seu meio social, tal como, qualquer outro quando 

morre. Portanto, não assumimos ou defendemos neste contexto, nenhuma extrapolação pós-

morte. 
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debate e nas questões que daí advém. Se existe um carácter antinatural nestas 

mortes, talvez isso justifique e represente um motivo para a eternização de 

dialéticas sociais, médicas e fundamentalmente éticas que lhes estão 

associadas.  

Confluímos numa determinação comum, todos os tipos de morte 

referidos ao longo do texto, que são na realidade um só fenómeno mas com 

diferentes trajes, são fundamentalmente uma porta para o pensamento 

transcendente. Estão ao serviço de todos e todas, em cada momento da vida. 

Atribuem-lhe valor inequívoco, porque lhe transmitem fragilidade e incerteza.  

Terminar uma incursão que se encontra obrigatoriamente inacabada, 

demonstra também a vitalidade do objeto de estudo. Consideramos congruente 

assumir que o fenómeno da morte deve ser analisado e debatido de forma 

multidisciplinar em detrimento do isolacionismo temático. Reconhecemos que 

pode, factualmente, representar uma porta de entrada e de saída do homem 

em relação a si mesmo, mas com a incrível particularidade de se tornar fato 

social, objeto coletivo e civilizacional. Igualmente parece sempre reportar, 

independentemente do prisma de observação, para as questões existenciais e 

como tal, para o património e criação humanas. 
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A inevitabilidade e a angústia enquanto pistas existenciais 

“Sou mais velho do que se estivesse morto há muitos séculos, mais exausto do 

que se fosse já só a minha memória não lembrada por ninguém. Partiste para o lugar 

eterno da tua solidão infinita e deixaste-me sozinho neste lugar de tanta gente longe 

de mim”.  

José Luís Peixoto (2011, p. 101). 

Considerando o estatuto da morte inevitável como um porto seguro, já 

alcançado pelo conhecimento reflexivo humano, procuraremos observar e 

relacionar – a inevitabilidade e a angústia – enquanto pistas existenciais. 

Pretende-se demonstrar que para além de interdependência, podem possuir 

uma génese comum. Para que tal tarefa adquira uma fundamentação 

suficientemente estável, optamos por estabelecer um quadro conceptual mais 

limitado, no que se refere à dimensão dos conceitos chave indicados.  

Assim, e partilhando as palavras do sociólogo britânico Anthony 

Giddens (A) (1997, p. 50): 

“As questões existenciais dizem respeito a parâmetros 

básicos da vida humana, sendo “respondidas” por todos nos 

contextos da atividade social. Pressupõem os seguintes 

elementos ontológicos e epistemológicos: 

«Existência e ser»: a natureza da existência, a identidade 

dos objetos e eventos. 

«Finitude e vida humana»: a contradição existencial 

expressa no fato de os seres humanos fazerem parte da 

natureza, estando, porém, dela apartados enquanto criaturas 

sensíveis e reflexivas. 

«A experiência dos outros»: o modo como os indivíduos 

interpretam as caraterísticas e ações de outros indivíduos. 

«A continuidade da autoidentidade»: a persistência de 

sentimentos da noção de pessoa num «self» e num corpo 

contínuos”. 
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À segunda componente definida pelo autor – Finitude e vida humana – 

tentaremos associar e relacionar os conceitos de inevitabilidade e de angústia. 

Concretamente, não é possível isolar uma das componentes na medida em 

que estas se interligam e assim, assumem um significado mais amplo. Contudo 

julgamos que a reflexão acerca da finitude mortal humana, através do seu 

carácter inevitável e angustiante, constitui por si só, matéria de análise muito 

relevante no contexto deste estudo. 

   Refere Giddens (A) (1997, p. 44) a propósito deste enquadramento, 

que designa por questões existenciais: 

“Sentir-se seguro ontologicamente significa possuir, ao 

nível do inconsciente e da consciência prática, “respostas” para 

questões existenciais fundamentais que todo o ser humano de 

algum modo se coloca”. 

Ao colocar o enfâse numa metafísica do ser – quando fala em sentir-se 

seguro ontologicamente – demonstra a viabilidade da abordagem acerca da 

morte humana. Esta comporta, de forma subliminar, um contraste extremo 

entre os níveis de consciência prática e do inconsciente. Portanto, merece o 

estatuto de questão existencial fundamental. 

A inevitabilidade da morte humana, verificável, universal e até ao 

momento irreversível, pertencerá ao nível da consciência prática. Por sua vez, 

a angústia entendida como sentimento e estado interior humano, próximo da 

sua essência mais profunda, não pode ser pesada ou comparada em termos 

de grandeza entre indivíduos.  

Assinalamos que a angústia parece manifestar-se entre o nível do 

inconsciente – na medida em que o ser humano demonstra apenas capacidade 

de a controlar e dirigir, não conseguindo evitar que esta se instale na sua vida! 

– e, simultaneamente, da consciência prática, por ser indutor de mudanças 

comportamentais efetivas, no ser e no ser em relação. 

Explorando ambos os conceitos, enquanto pistas existenciais, 

compreendemos a justeza em considerar que “todos os seres humanos vivem 

em circunstâncias de (…) «contradição existencial»: somos do mundo 
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inanimado, porém postos em confronto com ele, como seres auto conscientes 

cientes do nosso caráter finito” (Giddens (A), 1997, p. 45). 

Este caráter finito que transforma o homem, na sua relação com ele 

mesmo e com os que o rodeiam, preconiza objetivamente, uma 

autoconsciência e portanto caracterizamos o Homem como criatura sensível e 

reflexiva.  

Se às sociedades atuais e futuras cabe alimentar uma cultura de 

debate em torno da morte, parece evidente que apesar de não ser possível 

uma fundamentação empírica do tema, este, precisamente por se inscrever 

sem contestação nas questões existenciais, sobrevive ao tempo que o Homem 

acredita sentir passar. 

Notamos assim que a inevitabilidade de um destino comum a todos e 

todas, torna-se num fator decisivo para a multiplicidade de opções de vida que 

vislumbramos. Estas não surgem do vazio, resultam sim de um conjunto 

complexo de influências socias e naturais que compõe o homem, antes mesmo 

do nascimento. Sendo este um ser condicionado e, pelo menos, numa fase 

inicial da vida, dependente de terceiros. 

Partindo desta ideia de um homem protagonista-condicionado, o que 

efetivamente parece incomodar na abordagem à morte é a sua suma 

autoridade e eficácia inabalável.  

Atendendo às palavras de Albert Jacquard (2004, p. 14) “A 

irreversibilidade da mutação é muito mais difícil de aceitar: a nossa atitude em 

face da morte é a sua manifestação; nós não suportamos a ideia da morte, 

porque ela é o exemplo absoluto da irreversibilidade”.  

Ora, esta consagração do conceito de irreversibilidade pela ação da 

morte, reduz o homem à sua condição fundamental “Sabendo-se 

inevitavelmente mortal, o homem enquanto existente não pode subtrair-se ao 

pensar filosófico. Porque o saber-se mortal põe em sobressalto a existência” 

(Borges, 2003, p. 115).  

Assim, desta certeza sobre a inevitabilidade mortal, resulta uma 

diferenciação entre o presente e a consciência de futuro “(…) o essencial dos 
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momentos vividos é consagrado à preparação dos momentos seguintes: daí a 

angústia constante do amanhã” (Jacquard, 2004, p. 19). 

Acumulam-se portanto a inevitabilidade, a irreversibilidade, a certeza, a 

angústia e um sentido de esperança (relacionada com a ambição de alcançar 

sempre o amanhã). Estes sentimentos, sentidos ou anseios24, estão baseados 

em inúmeras condições, frequentemente de cariz religioso, e sempre dentro da 

singularidade humana. São condições existenciais e testemunho de 

capacidade de pensamento e interrogação transcendente. 

Constatamos que estes sentimentos, sentidos e anseios fomentados 

pela morte humana, constituem pistas existenciais, visto que são um contributo 

para a construção e definição de identidades pessoais. Sendo estas 

determinadas pela diferenciação entre o ser humano enquanto organismo e a 

pessoa enquanto protagonista-condicionado. O profícuo escritor e filósofo 

Roger Scruton, refere na sua obra Breve História da Filosofia Moderna, e 

tomando em consideração a obra de John Locke25: 

“Os seres humanos podem continuar a existir quando não 

há já a pessoa, e porventura o oposto também é possível. Um 

ser humano é um organismo cuja identidade é determinada 

pela continuidade desse organismo de acordo com a essência 

real que possui. Mas o organismo não é idêntico à pessoa. Um 

homem pode sofrer mudanças radicais de personalidade. (…) 

Tanto quanto as minhas memórias me ligam ao passado e os 

meus desejos e intenções me projetam no futuro, assim eu sou 

a mesma pessoa ao longo do tempo” (2010, pp. 130,131). 

                                            
24 Reconhecendo a dificuldade em agrupar os conceitos de inevitabilidade, irreversibilidade, 

certeza, angústia e esperança numa terminologia comum, optamos por mencionar: 

sentimentos, sentidos e anseios. 

25 John Locke (1632-1704) foi um filósofo inglês e ideólogo do liberalismo. Destacou-se pela 

firme oposição ao absolutismo, tomando posição a favor da separação de poderes. Interessou-

-se, essencialmente, pelos domínios da física, química, medicina, filosofia e política. Do seu 

legado destaca-se a obra Ensaio sobre o Entendimento Humano (1690) (Círculo de Leitores, 

Lda.; Larousse/VUEF, 2001, pp. 4278, 4279). 
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Observando e colocando-nos, nós mesmos, o mais próximo possível 

do referencial teórico do autor devemos assinalar o seguinte:  

o a inevitabilidade mortal e a sua comunicação com a vida expressa-se 

nas suas palavras quando refere a dicotomia entre ser humano e pessoa 

indicando que a essência é condição identitária e que esta se pode ligar 

ao organismo de diferentes formas;  

 

o a irreversibilidade do efeito da morte no organismo suscita dúvidas no 

que respeita à continuidade da sua essência real; 

 

o indica como certeza a constatação de uma diferença entre o organismo 

e a pessoa;  

 

o a ideia de esperança poderá em nosso entender surgir da última frase 

da citação, o autor defende uma continuidade dinâmica no tempo, 

aponta as memórias, os desejos e as intenções como prova de 

continuidade existencial culminando com a afirmação assim eu sou a 

mesma pessoa ao longo do tempo e que parece indicar uma vontade de 

afirmação e compreensão de si próprio que consideramos 

potencialmente próxima do conceito indicado de angústia. 

 

De fato, estamos perante uma outra porta que se encontra entreaberta, 

mas que ainda assim, faz adivinhar uma passagem extremamente difícil de 

concretizar. A problematização existencial da morte, em torno da inevitabilidade 

e da angústia, aponta na direção de uma conceptualização do homem no 

mundo muito mais abrangente e complexa. O ecologista e professor 

catedrático de filosofia Joaquim Gonçalves (2008, p. 54) registou em livro as 

seguintes palavras: 

 

“A situação bloqueada do ambiente, em que nos 

encontramos, faz-nos remeter para a ideia de uma espécie de 

extenuação da racionalidade, pois esta, em consequência da 
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sua formalização, designadamente a de carácter científico, 

deixou de ser nutrida quer pela exuberância da realidade quer 

até pelos graves problemas da conjuntura. Neste aspeto, as 

sentidas premências de alteração da cultura e da racionalidade 

convergem. (…) Urge, então, sondar um sedimento mais 

radical do que o da tecnociência, o da cultura e o da natureza 

(…) Referimo-nos à experiência, na qual o ser humano, sendo 

embora protagonista, nem a esgota nem a pode reduzir a si 

mesmo, já porque é nesse exercício que ele se define, já 

porque ela o ultrapassa sempre, num excesso que só 

enviesadamente se pode rotular de mal (…)”. 

 

O autor exalta a discussão acerca de uma compreensão do fenómeno 

humano, partindo das explicações disponíveis sejam estas de tipo 

tecnocientífico, cultural ou da natureza. Talvez possamos extrapolar do seu 

pensamento, uma necessidade de aprofundamento das partes, para que 

sirvam de base a algo de novo. O novo pensamento que diz basear-se na 

experiência. Sendo esta entendida como ação a que o professor Joaquim 

Gonçalves associa uma dimensão de exercício reconhecendo um ponto de 

partida mas sem limites objetivos e direções à priori. Por contraste ao fazer 

facilmente se associa a um modelo de pensamento mecanicista e 

predeterminado com um resultado já delimitado (2008, p. 55). 

A inclusão deste excerto cria o invólucro necessário ao entendimento 

desejado das seguintes palavras, ainda do mesmo autor: 

“A morte, tantas vezes aproximada do tópico de uma 

paralisante entropia, em vez de retirar ao ser a sua elástica 

versatilidade diferenciadora, entraria, pelo contrário, na 

dinâmica desta. As diferenças, por seu turno, não pulverizam o 

ser em infinitas unidades discretas. A morte não é caminho de 

solidão, representando, antes, processo de universalizante 

unificação, concretizando os fundamentais vetores de 

transcendentalidade do ser” (Gonçalves, 2008, p. 82). 
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Consideramos que esta ação ligada à dimensão da experiencia que o 

autor refere, e que parece indicar como via para a transcendentalidade do ser, 

pode ser, por exemplo, a consciência da morte que todo o Homem demonstra 

de forma mais ou menos pronunciada. Precisamente, todas as manifestações 

de consciência da morte podem ser consideradas como ações impulsionadoras 

de transcendentalidade do ser.  

À luz do pensamento de Anselmo Borges (2002, p. 154) “A consciência 

da morte ensina fundamentalmente a distinguir entre ter e ser”, sendo num 

sentido figurado o árbitro que interrompe e termina o jogo, é também um 

interveniente da vida.  

A morte humana revela a capacidade de demonstrar perante os 

homens, o carácter sempre efémero do ter face à potencialidade do ser. 

Adianta ainda o mesmo autor “Passamos do ter ao ser, ser em devir, abertura a 

um futuro sempre maior, que possibilita a esperança…” (2002, p. 154).  

A morte inevitável e a angústia humana agem sobre a vida, e alteram a 

ação individual do ser humano. Logo, desde que contacta com a perspetiva da 

morte, o homem parece não mais se afastar, mesmo que, 

contemporaneamente, exista uma tendência evidente de secundarização do 

fenómeno. 

Com este entorno, dizemos que a angústia traduz-se igualmente no 

sentimento de injustiça, de troca, a vida de um outro pela minha, ou como 

escreveu Santo Agostinho26 (2008, p. 245):  

“Admirava-me de que os restantes mortais vivessem, visto 

que aquele, que eu amava como se não houvera de morrer, 

tinha morrido e mais me admirava que eu continuasse a viver 

depois de ele morrer, visto que eu era o outro ele”.  

                                            
26 Aurélio Agostinho conhecido como Santo Agostinho (nasceu em 354 Tagaste e morreu em 

430 Hipona – antigas cidades atualmente integradas no território da Argélia) foi uma das 

figuras mais importantes para o desenvolvimento do cristianismo no ocidente. Destacou-se 

simultaneamente pela sua capacidade de reflexão e escrita, realizando tratados filosóficos, 

teológicos, comentários sobre as escrituras bíblicas, sermões e cartas (Círculo de Leitores, 

Lda.; Larousse/VUEF, 1997, pp. 157, 158). 
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Esta angústia e o sentimento de falta, de injusta privação da 

convivência de um ser em relação a outro, provocada pela morte, é logo de 

seguida expressa nas seguintes palavras, também pertencentes à obra 

Confissões: 

“Porque eu sentia que a minha alma e a alma dele eram 

uma só alma em dois corpos, e por isso a vida era para mim 

um horror, porque eu não queria viver por metade, e talvez por 

isso temia morrer, para que não morresse totalmente aquele 

que eu muito amara” (2008, p. 245). 

A morte inevitável e a angústia humana determinam uma ligação 

profunda entre o ser, enquanto individualidade, e o outro enquanto projeção 

pessoal. Mais ainda, relaciona-os objetivamente com a condição humana. Cria-

se então um sentimento de divisão e sufoco que, acreditamos, Santo Agostinho 

manifesta com mestria.  

Refere Savater (1999, p. 35) a propósito da morte “nesse momento 

crítico, ninguém é mais nem menos que ninguém, sobretudo ninguém pode ser 

outro em vez do que é. Ao morrer, cada um é definitivamente o próprio e mais 

ninguém”. O mesmo autor acrescenta no seguimento, aquilo que pode 

eventualmente ser entendido como uma referência ao pensamento da 

transcendência nas suas múltiplas formas e tendências.  

Portanto, diz Fernando Savater “Do mesmo modo que ao nascer 

trazemos ao mundo aquele que nunca antes havia sido, ao morrer levámos o 

que nunca mais voltará a ser” (1999, p. 35). 

Desta constatação que paradoxalmente não é possível provar, nasce e 

rejuvenesce infinitamente a angústia provocada pela ação da morte. Poder-se-

á afirmar com justeza que o homem “acredita exclusivamente em si mesmo e 

sabe que só vive uma vez” (Romano, 1997, p. 393). Desta interrogação, resulta 

precisamente o aparente confronto entre a consciência da vida 

irremediavelmente a prazo ou o não-sentido da vida perante a morte, “nasceu a 

angústia do homem moderno, indivíduo desamparado perante um evento que 
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já não sente como uma purificação e uma libertação, mas como uma 

destruição irreversível e inevitável do ser” (1997, p. 393). 

Ainda que circunscritos por uma abordagem sintética destas questões, 

devemos contudo enveredar pela associação entre a angústia da morte 

inevitável e a criação do divino. Entendemos este divino como libertação, 

purificação, justificação e consolo. Perante a efervescência e o reconhecimento 

do ser enquanto manifestação da existência, a imaginação do nada, continua 

ainda sem explicação.  

Segundo María Zambrano (1995, p. 150): 

“O divino – descoberto pelo pensamento – atraiu-o, 

fascinando-o. Quis ser divino, como o «divino» que já estava 

pensado, descoberto…Tinha na realidade sacrificado o homem 

face ao divino, abismando-se nele. Todo o humano fora 

implacavelmente destruído, menos o tempo. E mais além do 

tempo, teria estado à sua espera uma última resistência: o 

nada”.  

O enigma da morte, reveste-se e subsiste pela dimensão do tempo e 

do conceito de nada que perpetuam a indefinição deixando a nu a pobreza das 

explicações. 

Voltando aos conceitos mencionados num outro momento deste estudo 

– reencarnação, sobrevivência, aniquilação e ressurreição. Estes foram usados 

como pressupostos de justificação, valorização ou fuga à niilização da morte. 

Todos estes conceitos são integrados e contextualizados de diferentes formas 

em comunidades humanas espácio-temporais distintas.  

Simultaneamente, parecem refletir uma visão espiritual ou até sobre-

humana do mundo e do próprio homem. Depreende-se então, que talvez sejam 

assertivas as palavras de Savater em As Perguntas da Vida, quando diz que o 

fenómeno religioso se prende essencialmente com a necessidade de dar 

sentido à vida, sendo que esta necessidade é transversal a todos os tempos, 

refere ainda, que “Se a morte não existisse, não haveria deuses: ou melhor, os 
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deuses seríamos nós, os humanos mortais e, viveríamos divinamente no 

ateísmo…” (1999, p. 37). 

Estranhamente, deparamo-nos com a constituição de uma espécie de 

religiosidade da morte, que em vez de estagnar e anestesiar, parece estimular 

e promover a curiosidade e o sentido crítico acerca do destino humano comum. 

Todas as quatro perspetivas: a reencarnação, a sobrevivência, a 

aniquilação e a ressurreição – resultam num sentimento de angústia que 

atravessa a humanidade e o homem enquanto indivíduo. Longe de 

desumanizar e banalizar, o fenómeno da morte no ser humano revela e exalta 

a sua plenitude crítica. 

Monique Canto – Sperber (2005, p. 209), na obra A Inquietude Moral e 

a Vida Humana, alerta “O facto de que sejamos mortais e de que a vida 

humana esteja condenada a um desaparecimento total, a incerteza quanto à 

existência de Deus e a incapacidade humana de conhecer o divino não bastam 

para estabelecer que a vida é desprovida de sentido”.  

Desta incapacidade de conhecer o que existe e se existe um estado, 

qualquer que seja, pós-morte, resulta a angústia face ao desconhecido, que se 

reflete na busca de um sentido para a vida humana. Assim, tal como a morte, a 

angústia apresenta-se ao homem sob um manto de inevitabilidade. Canto-

Sperber (2005, pp. 205, 206) declara ainda no mesmo trabalho: 

“A mortalidade do homem certamente não é uma 

condição suficiente do sentido, mas ela pode ser uma de suas 

condições necessárias pelo fato de nos obrigar, precisamente 

porque escolhemos, a justificar nossas escolhas aos nossos 

próprios olhos, às vezes reiteradamente, e no horizonte de uma 

vida finita”. 

A importância do reconhecimento e destaque dado à problemática da 

angústia na vida humana, objetiva a defesa clara e inequívoca, neste contexto, 

de uma visão dinâmica de desenvolvimento ao longo da vida. Concretamente, 

o horizonte da vida finita, que pensamos provocar angústia, é talvez também 

responsável pela necessidade de ação e sentido decisório no homem. 
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Considerando o pensamento do professor Steven Rose (2011, p. 362), 

trata-se de repor “o organismo, e não o gene, no centro do palco da vida” 

segundo o mesmo autor os organismos “criam as suas próprias trajetórias – a 

partir da matéria-prima fornecida pelos genes e pelos seus múltiplos níveis 

ambientais, desde o celular até ao social”. Verifica-se, portanto que a ação da 

morte na vida humana insere-se de forma perfeita ao nível biológico, cultural e 

social.  

Parece reunir todas essas componentes num plano superior e qualquer 

tentativa de interpretação do fenómeno tem forçosamente que assumir um 

carácter abrangente. 

Observemos as seguintes palavras: 

“Como noite escura, a angústia da morte não cabe em 

nenhum conceito ou imagem, mas convida-nos e provoca-nos 

interiormente a assumir e aprofundar o sentido da precaridade 

e finitude da humanidade de que, por natureza, é testemunha e 

mensageira” (Freitas, 2001, p. 649). 

Estas palavras parecem elucidar de forma conclusiva sobre a 

importância desta ligação que defendemos como indeclinável, entre a certeza e 

inevitabilidade da morte e a angústia, enquanto sentimento humano.  

Arthur Schopenhauer27 concretizou em O Mundo Como Vontade e 

Representação uma visão peculiar do fenómeno da morte. Escreveu o mesmo 

autor, que na eventualidade do homem procurar imaginar as gerações futuras 

com milhões de indivíduos, com usos e costumes específicos desse tempo, 

podem fazer-se as seguintes perguntas: “de onde virão todos eles? Onde 

estarão agora? – Onde estará o rico seio do nada, prenhe do mundo, que ainda 

oculta as gerações futuras?” (1995, p. 90).  

De forma perentória Schopenhauer responde às suas próprias 

questões: 

                                            
27 Arthur Schopenhauer (1788-1860) nasceu em Dantzig na Alemanha, professor e autor de 

obras importantes entre quais O Mundo como Vontade e Representação publicada em 1818. 

Só bem mais tarde o seu trabalho adquiriu reconhecimento social (Raymond, 1995, pp. 10,11). 
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“A esta pergunta devemos porém sorrir e responder: onde 

poderia estar senão onde está e estará toda a realidade, no 

presente e no que ele contém, em ti, portanto, perguntador 

insensato, que desconheces a tua própria essência e 

assemelhas-te à folha na árvore que murcha, quando chega o 

Outono, e ao pensar que vai cair lamenta a queda sem 

procurar consolo na visão da verdura fresca que, na Primavera, 

há-de adornar a árvore” (Schopenhauer, 1995, p. 90). 

Após a formulação das questões o autor associa o carácter natural da 

árvore a uma categoria superior. Sendo esta determinada pelas estações do 

ano, que antes de condenarem garantem a sobrevivência, assim como, uma 

visão rejuvenescida de futuro que deverá servir de consolo e explicação ao 

presente.  

De seguida, concluí coerentemente:  

“Reconhece pois o teu próprio ser nessa íntima, oculta, 

sempre ativa força da árvore que, através de todas as suas 

gerações de folhas, não é atingida pelo nascimento nem pela 

morte. Às gerações dos homens não sucederá o mesmo que 

às das folhas?” (1995, p. 90). 

O reconhecimento do seu carácter natural enquanto agente da 

natureza, e a alusão à morte-vida como ciclo de presente e futuro, 

harmoniosamente e sem um aparente carácter trágico, assemelhar-se-á à 

condição mortal humana. 
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O contributo natural e a existência 

“Ora o homem, é a natureza, a natureza no mais alto grau da 

consciência de si mesma; se, portanto a natureza é apenas o aspeto 

objetivo da vontade de viver, o homem uma vez bem convencido disso, 

pode com razão sentir-se consolado completamente com a sua morte e a 

dos seus amigos: só tem que deitar uma olhadela para a natureza imortal, 

esta natureza, no fundo, é ele”.  

Arthur Schopenhauer (1985, p. 364). 

Buscando enveredar pela vida, no seu sentido natural e existencial, 

tomaremos o Homem como cerne de todas as atenções, procurando indagar 

uma possível associação entre ordem natural e existência humana. 

Quando referimos nos referimos à vida, deparamo-nos imediatamente 

com a dificuldade em delimitar um conceito explicativo definitivo. Como se, 

dificilmente pudesse ser alcançada qualquer definição minimamente 

consentânea.  

Talvez uma forma superficial de abordar a vida humana, à luz do 

conhecimento atual, seja dizer que a mesma é composta por hereditariedade, 

variação e multiplicação que interagindo com o meio ambiente resultam no 

Homem e em todas as formas vivas (Smith & Szathmáry, 2007, p. 17).  

Inevitavelmente, ao pensarmos o Homem questionámo-nos sobre a 

sua origem e ainda mais, sobre a origem da vida. Trata-se portanto de uma 

questão que pela sua singularidade adquire um protagonismo superior. O que é 

e onde se originou a vida? Estas são as questões fundamentais.  

Os biólogos e investigadores John Smith e Eörs Szathmáry (2007, p. 

19) referem que “O problema da origem da vida é assim um problema que tem 

a ver com a maneira como surgiram no ambiente químico da Terra primitiva 

entidades que se multiplicam, variam e possuem hereditariedade. A partir 

destas três propriedades, evoluem todas as outras que esperamos encontrar 

nos seres vivos”. Assim, a esta problematização associamos a existência28, não 

                                            
28 O termo existência levanta várias interrogações e repercute-se no pensamento humano de 

diferentes formas. Também por isso, existem várias correntes filosóficas mesmo entre as 

designadas como filosofias existencialistas. No contexto da análise que ambicionamos a 
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só como ação prática da vida mas igualmente, destacando o seu íntimo mais 

delicado – a essência humana enquanto núcleo norteador do homem. 

Distinguindo-o portanto, das outras formas de vida e em especial de outros 

animais. A intenção desta abordagem é compreender algumas diferenças e 

complementaridades, procurando relacionar sem hierarquizar. 

Necessariamente devemos recordar posições mais longínquas, que 

refletem a enorme criatividade e inquietação humanas. No período da 

designada filosofia pré-socrática, era também defendida uma conceção de 

natureza do mundo alicerçada em ideias como a de uma simetria entre a 

superfície da terra, o céu e os seus alicerces em profundidade.  

Xenófanes29 referia também um prolongamento indefinido da terra para 

baixo. Igualmente a presença de um rio vasto denominado Okeanos que 

rodeava a terra sendo a nascente de todas as águas (Kirk, Raven, & Schofield, 

2010, pp. 3,4,5).  

                                                                                                                                
existência deverá ser entendida como o polo antagónico do conceito de nada. Aproximando-se 

este nada das propriedades do objeto e ao invés a existência das características humanas. 

Segundo Alain Renaut (2010, pp. 143, 144) “Só o nada não existe: existir, no sentido da 

existência em geral, é ser” contudo, acrescenta ainda que, apesar de não bastar ser um ser 

humano para existir, ”pelo menos é mais do sujeito do que do objeto que nós dizemos que ele 

existe ou poderia existir. O objeto é: só o homem existe ou é capaz de existir”. Para além 

destes aspetos, devemos referir que o esteio diferenciador entre o conceito de nada e a 

existência se funda no tempo. Portanto, o que frequentemente se considera como nada “é o 

que não só não existe, como nunca existiu nem nunca existirá” assim “existir poderia querer 

dizer ser no tempo” (Renaut, 2010, p. 144). Podemos deduzir que a existência implica sempre 

uma relação com o tempo, logo, também as outras espécies animais a possuem. Torna-se 

portanto necessário assinalar que existir será “não só ser no tempo, mas aí criar o novo, o 

inédito, que só depende da inventividade ou da liberdade daquele que verdadeiramente 

«existe»” (2010, p. 145). Será esta a realidade humana que pensamos conhecer e que 

referimos nestas páginas. Finalmente, pretendemos indicar ainda nesta breve alusão ao termo 

existência, que esta se considera como “uma categoria tradicional daquilo a que se costuma 

chamar a metafísica, ou seja, a especulação sobre os princípios últimos do real no seu 

conjunto” (p. 145). 

29 Fundador da Escola Filosófica Eleática e que terá vivido entre 565 a.C. e 470 a.C., passando 

o seu tempo entre a Grécia oriental e ocidental, assim como na Sicília (Kirk, Raven, & 

Schofield, 2010, p. 168); (Delius, Gatzemeier, Sertcan, & Wünscher, 2001, p. 119). 
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Este tipo de visão ou interpretação da realidade, embora pareça 

perfeitamente afastada relativamente à verdade, ilustra e exemplifica, a base e 

a semente necessária à evolução do conhecimento e da arte de perguntar.   

Alimentando uma perspetiva do homem enquanto junção de ordem 

natural e existencial, observemos a interpretação ao pensamento de 

Aristóteles30 nas palavras de Bernard Groethuysen (1988, p. 50):  

“O homem de Aristóteles sente-se como um ser natural no 

conjunto da natureza. Porém, natural quer dizer: conforme à 

ordem das coisas, respondendo a um fim (…) O homem vive 

simultaneamente no conjunto geral da natureza e no seu 

próprio mundo, no mundo humano-espiritual”. 

 

Salientamos então, uma ordem natural humana mais evidente, que o 

prende e determina enquanto agente da natureza e simultaneamente lhe 

permite sair do meio natural, criando individual e coletivamente um imaginário 

de ação.  

O mesmo autor, na sua Antropologia Filosófica, ao analisar a obra de 

Montaigne31 indica:  

“O Homem sabe que não pode fugir de si próprio, que não 

pode evadir-se da vida, que não há existência fora do domínio 

onde o encerra o que lhe impõe limites, o que o determina em 

cada instante (…) um indivíduo que vive e que morre, que 

passa por alternativas de alegria e de dor, que esquece e já 

não é ele próprio senão uma lembrança (…) perante ele a 

morte, que, longínqua ou próxima, está sempre presente, e 

                                            
30 Destacado filósofo e erudito da Antiguidade clássica terá nascido em Estagiros (384 a.C.) e 

morrido em Cálcis (322 a.C.) (Delius, Gatzemeier, Sertcan, & Wünscher, 2001, p. 117). 

31  Michel Eyquem de Montaigne foi um cortesão e ensaísta francês. Nasceu em 1533 no 

Château de Montaigne perto de Bordéus. Aí terá escrito uma revisão aumentada da sua obra 

Essais. Faleceu em setembro de 1592 (Círculo de Leitores, Lda.; Larousse/VUEF, 1997, pp. 

4848, 4849).  
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cuja ressonância ele ouve em tudo o que lhe acontece” 

(Groethuysen, 1988, p. 251). 

Atingimos então um patamar de diálogo metafórico entre existência e 

ordem natural. Esta compreensão de um determinismo com uma face natural e 

outra existencial atira-nos para um pensamento do Homem completo. A 

verdadeira fusão entre tudo o que é adquirido e/ou construído e inato.  

Luc Ferry (2003, p. 19) alerta para um determinismo biológico infértil, 

referindo: 

“Todavia, todo o problema da liberdade – portanto, da 

especificidade do ser humano, pois que é nela que reside, se 

acaso não é uma ilusão, a sua descontinuidade com o reino da 

natureza – deriva do facto desta atitude científica (…) se 

transformar, insensivelmente numa metafísica espontânea, no 

caso em apreço numa metafísica dogmática e, até, numa 

religião da matéria que (…) substitui Deus pela natureza (…)”. 

À via determinista de tipo biológico, soma-se uma outra de cariz 

histórico e social, que se situa no âmbito das ciências humanas, resultando o 

comportamento humano do meio, da educação e da história (Ferry & Vincent, 

2003, p. 21). Consideremos então, a ordem natural como mais próxima da 

determinação genética, do meio ambiente, e da natureza. Por sua vez, a 

existência, como uma vertente humana mais ligada à cultura, e em especial, à 

consciência de um eu e de um outro em relação.  

Pensando desta forma, constatamos que a visão de morte no Homem 

será efetivamente um fenómeno difícil de balizar dentro de ambos os aspetos 

humanos.  

O professor de psicopatologia do desenvolvimento Michel Rutter (2011, 

pp. 170,171) escreve “A existência e a universalidade das correlações e 

interações gene-ambiente implicam que qualquer avaliação dos efeitos precisa 

(no mínimo) de ter em conta a natureza, a cultura e o efeito combinado de 

ambas”.   
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Reconhecendo a impossibilidade (ou a incapacidade) e a aparente 

inutilidade da separação entre ordem natural e existência humana, na 

perspetiva da morte, procuremos então alguns esclarecimentos. 

 A ordem natural que atua sobre o homem representa, para além 

daquilo que foi descrito anteriormente, o seu sentido natural. Consideramos 

que esta ordem que o envolve é também fruto da sua inerente vontade natural. 

Isto é, pensamos que o homem irá ao encontro da natureza da mesma forma 

que o inverso acontece. Contudo, reconhecemos a evidência de uma natureza 

não dependente do Homem – como prova a história da evolução humana, bem 

mais recente que a do planeta e seu entorno. 

O filósofo e historiador britânico Robin Collingwood (1889-1943) 

defendia nas primeiras décadas do século XX, a existência de três tipos de 

visões substanciais acerca da natureza, mais precisamente, três períodos de 

“mentalidade cosmológica construtiva” (1986, p. 7). Designou-os da seguinte 

forma: a visão grega da natureza, a visão da natureza na renascença e a visão 

moderna da natureza. Refere ainda que o lugar da ciência em cada uma destas 

etapas da civilização humana se relaciona diretamente com as visões 

específicas da natureza (1986, pp. 192-194).  

A ciência, tal como a filosofia, manifestam o pensamento humano, 

encontrando-se na esfera da existência. Logo, as diferenças que possuem ao 

longo da história, serão porventura também, consequência dos diversos 

posicionamentos do homem face à natureza e assim, do seu sentido/vontade 

natural. 

A ligação pela morte, entre a ordem/sentido natural e a existência 

humana poderá ser decalcada, de maneira semelhante. Concretamente, o 

fenómeno da morte é constituído por determinações naturais (biológicas, 

genéticas, anatómicas e fisiológicas, entre outras). Simultaneamente é 

determinado pela interpretação existencial do sujeito e da comunidade que a 

vive e assimila (lembremos a constituição do mito32 e a criação e perpetuação 

                                            
32 Compreendido como uma narrativa fundadora, que enuncia através de uma linguagem 

metafórica as bases do credo de um povo. Refere-se aos seus deuses, à origem de 
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do rito33). Assim, o estudo e a interpretação da morte, ao longo do tempo, 

resultam da interação entre a ordem/sentido natural e a componente existencial 

do homem em cada momento. Isto afeta diretamente o seu pensamento e as 

suas criações filosóficas e científicas.  

Este argumento justifica-se pela sua importância intemporal na vida do 

ser humano, sendo este um ser vivo especial, com um aparente destaque entre 

todos os outros. Poder-se-á dizer, com segurança, que as características 

únicas humanas existem e são evidentes. Contudo, onde começa e termina o 

sentido ou o âmago da existência? Até que ponto pode o homem rever-te a sua 

base mais natural? Poderá este, transformar-se em algo substancialmente 

diferente? 

A investigadora Laura Bossi (2008, p. 226) indica: 

“O Homo sapiens pode assim ser definido como o animal 

que enterra os seus mortos e crê numa vida depois da morte, 

bem como animal racional, animal dotado de pensamento 

consciente, linguagem e moral, ou animal que fabrica 

ferramentas. A crença na imortalidade humaniza a morte, tal 

como as ferramentas humanizam o mundo natural”. 

Esta linha de pensamento reflete um entendimento mais global e logo 

mais profundo do Homem. Ao referir algumas das suas particularidades 

naturais foca igualmente a dimensão existencial, nesse sentido, o paralelismo 

com a morte e a imortalidade assume um papel de destaque.  

Efetivamente a morte pela sua universalidade, visto que, ao que tudo 

indica, afeta todas as formas de vida, situa-se também e objetivamente na 

ordem natural. Seguidamente, o pensamento e tudo o que se disserta acerca 

                                                                                                                                
determinados factos perturbadores do mundo, como a vida e a morte e às relações do homem 

com o sagrado (Rivière, 2004, p. 148). 

33 Usemos a seguinte definição: “Embora existam ritos profanos (…) o termo «rito», inicialmente 

de inspiração religiosa, designa um conjunto de atos repetitivos e codificados, por vezes 

solenes, de ordem verbal, gestual ou de postura, com forte carga simbólica, fundados sobre a 

crença na força atuante de seres ou de poderes sagrados, com os quais o homem tenta 

comunicar, visando obter um determinado efeito” (Rivière, 2004, p. 154). 
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da imortalidade parecem transportar-nos para uma esfera existencial. A prova é 

um reconhecimento interno individual, ou seja, a capacidade iminentemente 

humana de pensar-se.  

Assim, podemos encontrar na morte um fenómeno superior de ordem 

natural e simultaneamente de ordem existencial, na medida em que tudo 

condiciona e determina, vejamos o exemplo do pensamento sobre a própria 

morte e a imortalidade. Uma vez mais se depreende que até o pensamento 

transcendente ligado à imortalidade, se promove segundo um referencial 

natural, como o exemplificam as preocupações e dúvidas suscitadas pelo 

tratamento do corpo (enquanto cadáver).  

Simultaneamente, o antes e o depois do ser enquanto projeções, 

refletem o sentido de uma existência, de um trajeto de vida pensado e 

controlado.  

Ora, quando assumimos o Homem como resultado prático e referencial 

evolutivo (ordem natural) e como único produtor e intérprete do pensamento 

(ordem existencial), o que provoca indefinição, medo e angústia é o sentimento 

de ausência forçada e eterna, isto é, a morte.  

Encontramos um não ser que parece existir antes da vida e após a 

morte. À dificuldade extrema de imaginação acerca do estado de não estar, 

não ser e não existir, o homem responde de diferentes maneiras, ao longo do 

espectro histórico-cultural. E todas estas respostas poderão, porventura, ser 

consequência da sua intrínseca ambivalência natural e existencial. 
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Um parêntesis sobre a liberdade 

Ao atravessarmos a dimensão natural34 compreendida como próxima 

da natureza, e reconhecendo o património da cultura35 e a sua multiplicidade 

de manifestações, realizaremos um parêntesis sobre a liberdade. Usando o 

termo e a significação – liberdade36 – como fio de identidade comum humana, 

veículo e argumento, desejamos estabelecer uma ligação entre esta e a morte. 

Assim, pretendemos entrar numa outra perspetiva da morte, enquanto 

fenómeno humano. Existirá um fundamento credível para uma possível ligação 

entre a morte e a liberdade no ser humano? Serão ambas consequências 

interdependentes? Ou uma contradição profunda? Poderão ter alguma 

influência no rumo que cada individuo parece procurar e diz protagonizar? 

Apresentada a tarefa, a previdência estipula que devemos também 

introduzir a atriz principal que definimos como objeto de estudo. O professor 

Alain Renaut (2010, p. 633) indica que acerca da liberdade existem pelo menos 

dois conjuntos vastos de questões dignas de realce. Desta forma, escreve que 

“quando se fala de liberdade, pensa-se muitas vezes, antes de mais, na 

liberdade política (…) Esta é, como é óbvio, uma grande questão que exige 

reflexões próprias da filosofia política (…)” logo a seguir menciona o segundo 

conjunto de questões escrevendo que “as questões que relevam desta 

                                            
34 Por natural entendem-se os “usos fundamentais do termo natureza: o que é produzido pelo 

princípio do movimento, ou que se produz por si, espontaneamente (…) o que se inclui na 

ordem necessária da natureza, distinguindo-se da ordem sobrenatural, desejada ou 

estabelecida diretamente por Deus (…) contrapõem-se também a artificial” (Abbagnano, 2004, 

p. 698). 

35  O conceito de cultura refere-se, na sua base mais primordial, “à formação do homem sua 

melhoria e seu refinamento” um segundo significado pode indicar “o produto dessa formação, 

ou seja, o conjunto dos modos de viver e de pensar cultivados, civilizados, polidos, que 

também costumam ser indicados pelo nome de civilização” (Abbagnano, 2004, p. 225). 

36 Apontamos três significados básicos que são na realidade três diferentes conceções do 

termo: “como autodeterminação ou auto causalidade sendo a liberdade a ausência de 

condições e de limites (…); como necessidade mas atribuindo-a à totalidade a que o homem 

pertence (Mundo, Substância, Estado) (…); e como possibilidade ou escolha, segundo a qual a 

liberdade é limitada e condicionada, isto é, finita (…)” (Abbagnano, 2004, p. 606). 



 

72 
 

segunda série são consideradas por muitos filósofos como prévias às que 

relevam da filosofia política. Estas questões prévias participam de uma 

interrogação a que chamamos «metafísica» (…) ”. O alvo da nossa abordagem 

situar-se-á dentro deste segundo conjunto referido. 

Contudo acresce dizer, que sendo o conceito de liberdade observado 

pelas vias supracitadas este congrega em si, uma outra particularidade que 

consideramos especialmente importante.  

Destacamos o seguinte excerto: 

“O facto de estarmos envolvidos em interações com os 

outros, do nascimento à morte, condiciona certamente as 

nossas personalidades, os nossos valores e o comportamento 

que adquirimos. No entanto, a socialização está também na 

origem da nossa própria individualidade e liberdade. No 

decurso da socialização, cada um de nós desenvolve um 

sentido de identidade própria e a capacidade de agir e pensar 

independentemente” (Giddens (B), 1997, p. 110). 

No seguimento do excerto anterior, podemos deduzir que o sentido de 

liberdade, embora próximo da individualidade é de sobremaneira resultado e 

agente da socialização. Então, poderemos equacionar que sendo a morte um 

dos denominadores de qualquer processo de socialização, também influirá na 

construção pessoal de um sentido de liberdade, por diverso que este seja. 

Um dos principais filósofos do iluminismo, o suíço Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), escreveu acerca da sua vida a seguinte passagem: 

“Quer vivesse quer morresse, não tinha tempo a perder. 

Não saber nada, perto dos vinte e cinco anos de idade, e 

querer aprender tudo era obrigar-me a aproveitar bem o tempo. 

Ignorando em que ponto a sorte ou a morte podiam interromper 

este meu esforço, propunha-me a todo o custo adquirir noções 

acerca de todas as coisas, tanto para sondar as minhas 

inclinações naturais como para julgar por mim mesmo qual 

delas merecia ser cultivada” (2008, p. 235). 
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Pensamos que o impulso ou a tensão subliminar que a morte incute no 

processo de socialização, age invariavelmente sobre o indivíduo, 

condicionando-o de diversas formas. Assim mesmo, este, sentindo-se efémero 

no que à vida que conhece respeita, procurará realizar-se. Aqui ele estará mais 

próximo de si mesmo e compreender-se-á melhor. Esta será a liberdade 

metafísica supracitada? Sabemos que o ser humano, no seu entorno social, 

procurará dentro da sua individualidade o seu espaço de realização pessoal, 

produzindo cultura.  

O filósofo, teórico e autodidata Rousseau, imbuído da inquietação e da 

dúvida sobre o seu tempo de vida, mais não fez que procurar a sua realização 

pessoal, sendo agente de cultura, mais não fez que responder às suas 

inclinações naturais. Esta foi a sua manifestação de liberdade, naquele tempo, 

mais profunda. 

A capacidade de escolher ou optar aparenta uma grande proximidade à 

virtude da criatividade humana, contém simultaneamente, a capacidade de 

projetar e imaginar distintas opções e a perceção de uma fuga necessária e 

inevitável ao despotismo condicionante da atividade humana (podendo esta ser 

de tipo político, social, cultural, metafísico etc.).  

Numa perspetiva existencialista determinará a essência do ser 

humano. Pela liberdade o homem pode reconhecer a alternativa em cada 

momento e movimento que protagoniza.  

Toda a ação humana desde o nascimento envolve-se e apoia-se, na 

ideia da conduta enquanto realização pessoal, sendo que “sobre si, sobre o 

seu próprio corpo e a sua própria mente, o indivíduo é soberano” (Mill, 2008, p. 

222). A esta conjetura humana somam-se outras entendidas como liberdade de 

expressão, religiosa, sexual, espiritual entre outras. Muito interessante, por 

tantas dúvidas provocar, é dizer que o “princípio da liberdade não pode exigir 

que tenha a liberdade de não ser livre. Poder abdicar da liberdade não é 

liberdade” (Mill, 2008, p. 335). Assim, a liberdade enquanto componente e 

conceptualização humana, não encontra um contraditório possível. 

Eventualmente não pode, ela própria, ser submissa à premissa que representa. 

Existirá talvez um paralelismo com a morte, que sem antídoto conhecido, 
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também se apresenta como um valor em si mesma. A vida por seu turno 

distancia-se deste papel de antítese da morte – lembremos que a engloba e 

define-se também através desta. 

Será justo dizer que a liberdade amada e pretendida serve de 

argumento inequívoco da existência humana? O homem que morre, na visão e 

conhecimento do seu semelhante que sobrevive, perde toda a liberdade, daí 

poder-se falar na extinção do último argumento, que precipita a queda no 

desconhecido.  

Portanto, consideramos congruente uma aproximação às palavras de 

Tomás de Aquino37 (2000, p. 53): 

“De facto, dizemos que o homem é composto de alma e 

corpo, como uma terceira coisa constituída por outras duas, 

não sendo nenhuma delas. Pois o homem não é nem a alma 

nem o corpo. Mas se, por outro lado, dizemos que o homem é 

constituído por animal e por racional, não queremos dizer que é 

uma terceira coisa, constituída por outras duas, mas que é 

como um terceiro conceito, constituído por outros dois”. 

Este terceiro conceito, ilustrado nas palavras do mestre São Tomás de 

Aquino, poder-se-á aplicar à nossa anterior abordagem à composição humana 

pela via existencial e natural. Não cabendo este Homem, infinito em 

possibilidades, nas duas dimensões abordadas, nem sendo um resultado direto 

e uniforme de ambas. Será porventura, o protagonista e espetador do diálogo 

que se estabelece ao longo da vida, entre o ser consciente da sua existência e 

a sua composição e forma naturais. 

Este diálogo só parece existir quando se cumpre o desígnio humano de 

liberdade. Como que tradutora e intérprete dessa fala ancestral. 

                                            
37  Tomás de Aquino nasceu em Roccasecca (Itália) em 1224 ou 1225 e morreu no mesmo 

país em 1274 (em Fossanova). Foi padre dominicano, filósofo, teólogo, figura destacada da 

escolástica. Posteriormente foi proclamado santo e cognominado Doctor Communis ou Doctor 

Angelicus pela Igreja Católica (Auroux & Weil, 1993, pp. 421, 422). 
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Este homem como protagonista, apenas o é, quando vive e sente a 

liberdade, nesse sentido: 

“A dificuldade e a complexidade do problema provêm sem 

dúvida do paradoxo que constituí em si própria esta 

articulação: determinar o ser-homem como ser-livre é arrancá-

lo à natureza, e conceder-lhe o ser-natureza é arrancá-lo à 

liberdade” (Auroux & Weil, 1993, p. 243). 

Uma vez mais, parece existir uma incompatibilidade ou pelo menos 

uma articulação difícil de concretizar. Contudo, e também através do 

conhecimento produzido pela reflexão acerca da morte, consideramos que será 

coerente pensar da seguinte forma: 

“A liberdade coloca sempre um problema ontológico. 

Poderia pensar-se que a maneira mais simples de o resolver é 

admitir que a vontade não pertence à natureza e que, nesse 

sentido, não se encontra submetida à ordem natural. De resto, 

a própria noção de sujeito parece impor semelhante solução ao 

pensamento moderno. Mas a nossa liberdade no mundo não 

pode ser pensada fora da nossa relação com a ordem natural, 

uma vez que os nossos atos nela se inserem: a dificuldade 

reaparece aqui” (Auroux & Weil, 1993, p. 246). 

A inclusão deste parêntesis sobre a liberdade alicerça-se também na 

constatação do seu valor na vida humana, em contraste com o sentido de 

aprisionamento e limitação associado à morte.  

A pergunta fundamental é saber de que forma a existência de um fim, 

obrigatoriamente mortal, acelera no ser humano a sua dimensão existencial, e 

simultaneamente, saber se é a morte o seu mais forte vínculo a uma ordem 

natural, que contemporaneamente parece cada vez mais secundarizada. A 

estas formulações reconhecemos a necessidade de associar a dimensão 

liberdade. 
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O sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard (1929-2007), escreve na 

obra A Troca Simbólica e a Morte (segundo volume), as seguintes palavras: 

“Eis o verdadeiro rosto da morte ultramoderna, (…). As 

nossas verdadeiras necrópoles já não são os cemitérios, os 

hospitais, as guerras, as hecatombes; a morte já não se 

encontra onde pensamos – já não é biológica, psicológica, 

metafísica, nem sequer assassina – as suas necrópoles são as 

caves ou as salas de computadores, espaços brancos, 

expurgados de todo o ruído humano – ataúdes de vidro onde 

vem congelar-se toda a memória esterilizada do mundo – só os 

mortos se lembram de tudo – algo de parecido a uma 

eternidade imediata do saber, uma quintessência do mundo 

que se sonha hoje enterrar sob a forma de microfilmes e de 

arquivos, arquivar o mundo inteiro para que venha ser 

descoberto por qualquer civilização futura – criogenização de 

todo o saber com vista à ressurreição – transição de todo o 

saber para a imortalidade como valor/signo” (1997, pp. 103, 

104). 

Obviamente o autor defende posições discutíveis, embora pareça 

manifestar congruência na sua análise. Esta descrição serve como 

exemplificação da questão anteriormente formulada. Trata-se de refletir sobre a 

secundarização do carácter natural da morte e simultaneamente, expor uma 

resposta contemporânea à inquietação existencial que provoca, que se reflete 

nas fronteiras da liberdade. 

Na obra O Nosso Futuro Pós - Humano o autor Francis Fukuyama 

afirma mesmo, a propósito do prolongamento da vida, que “Se existe um atalho 

genético para a imortalidade, a indústria biotecnológica já deu início à corrida 

para o encontrar” (2002, p. 103), afirma igualmente em forma de projeção que 

“Também mudará a relação dos indivíduos com a morte, que pode vir a ser 

encarada não como um aspeto natural e inevitável da vida, mas como um mal 

evitável como a poliomielite ou o sarampo. No segundo caso, a aceitação da 
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morte parecerá uma escolha sem sentido e não algo que deva ser enfrentado 

com dignidade e nobreza” (p. 119). 

Neste contexto, pensamos que o argumento da liberdade38 pode 

contrastar de forma direta com a realidade mortal. Isto é, se eventualmente o 

homem cumpre em maior plenitude a sua índole existencial pelo sentido que 

possui de liberdade, igualmente poderá constatar que devido à ação da morte, 

essa liberdade tornar-se-á mais ou menos longa (atendendo ao tempo de vida 

de cada indivíduo). Hipoteticamente, a inexistência da morte conduziria 

invariavelmente a profundas alterações na conceção humana de liberdade. 

Considerando a formulação de Romeu de Melo (1985, p. 12), 

registamos a possibilidade de organizar a manifestação intelectual da liberdade 

em três planos: “o da sua essência, o da sua natureza como relação entre os 

homens e o da sua relação com a transcendência”.  

Este último plano indicado como de relação com a transcendência, 

incide concretamente sobre o sentido mortal humano. Propositadamente fomos 

aludindo ao longo do texto, a diferentes definições e caraterizações de 

liberdade. Pensamos que só através desta relação com o transcendente é 

possível realizar um contraste entre a dimensão mortal e o sentido/argumento 

da liberdade. Segundo o filósofo português José Marinho (1904-1975): 

“Eu, que verdadeiramente não sou, só enquanto me nego, 

e enquanto o meu ser se nega em seu limite, assumo a 

liberdade” (1985, p. 147). 

Destaca-se à luz das palavras transcritas que o exercício pessoal de 

negação ou questionamento, sugere uma ligação entre o conceito de liberdade 

e o fenómeno da morte. Sem aspirarmos a traçar um caminho inequívoco ou 

                                            
38 A abordagem ao conceito de liberdade engloba um emaranhado de opções em constante 

atualização. Neste sentido, optamos por usar uma problematização do conceito baseada em 

três aspetos fundamentais: a liberdade em associação com o julgamento de um 

comportamento moral ou imoral; a liberdade enquanto fuga ao determinismo da natureza e 

assim, como propulsora da cultura; e o papel da liberdade para a resolução dos problemas e 

para o avanço do conhecimento, especialmente entre as ciências da natureza e as do homem 

(Renaut, 2010, pp. 636, 637). 



 

78 
 

uma forma de relacionamento entra ambas as componentes humanas, 

tentamos apenas assinalar que ambas são passíveis de observação conjunta. 

E mais ainda, podem crescer em significado se assim for feito.  
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Aproximação à vitória social face à morte 

Acercando-nos do tema – a vitória39 social face à morte – pretendemos 

observá-lo um pouco mais de perto, intuindo assim, uma diminuição da 

margem de erro na análise. Trata-se de observar o fenómeno da morte sob um 

prisma social, aludindo ao seu papel de estandarte de vitória. Este representa a 

utilização e a assimilação da morte de uma determinada pessoa pela 

comunidade40 e pela sociedade41. 

Uma evidência clarificadora será dizer de antemão que, claramente, a 

história do Homem caracteriza-se por diversos tipos de sociedade, por vezes, 

radicalmente distintas. O que pretendemos aqui analisar são apenas formas de 

tratamento e transfiguração do fenómeno da morte, que ocorrem entre as 

comunidades humanas. Destituída do seu carácter natural e regular é lhe 

                                            
39 A expressão vitória dentro do enquadramento da mitologia grega e romana pode ser descrita 

da seguinte forma: “Filha de Palas e do Estige, irmã de Zelo (o furor), de Crato (a força) e de 

Bia (a violência), a Vitória (chamada «Nike», pelos Gregos) pertencia à primeira geração dos 

deuses. Possuía na Acrópole de Atenas um célebre templo. Sempre esteve associada à deusa 

(Atena Nike). Geralmente, os artistas representam-na como uma mulher alada, trazendo na 

mão a palma e a coroa, guiando os deuses e os heróis no decurso dos seus feitos. Os 

Romanos, por seu lado, afirmavam que a efígie da Vitória tinha sido construída por Palante, 

herói epónimo da colina do Palatino, onde tinham edificado um templo em sua honra” (Schmidt, 

1994, p. 271). 

40 Procurando circunscrever a termo Comunidade podemos indicar que se trata “de um dos 

mais controversos nas ciências sociais. Significa, muito aproximadamente, em linguagem 

corrente um grupo de pessoas que têm em comum origem, ideias, interesses e hábitos de vida. 

O que designa concretamente, já é mais difícil de dizer, uma vez que não é claro o que se deve 

entender por comunalidade (…)” (Busino, 1999, p. 146). 

41 A tentativa de definição do termo sociedade não consta dos objetivos do texto, pela vastidão 

de conceitos que envolve seria desajustado, face ao tema central. Assinalamos apenas que 

neste contexto, nos referimos a sociedade enquanto “quadro e trama de relações de qualquer 

ordem e natureza, como organização da vida coletiva, consciência viva, organismo de ideias, 

forja de abstrações, rede de leis e de ritos, infraestruturas de convenções e de consensos (…) 

unidade funcional e operativa, agindo como um conjunto; não unidade física, mas unidade 

moral, produto de atividades livres e voluntárias (…)” (Busino, 1999, p. 12). 
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atribuída um sentido de exemplo e consagração vitoriosa que serve como uma 

espécie de analgésico de emoções. 

Consideramos como características base da sociedade que 

pretendemos estudar, as seguintes: 

“Sociedades que cultivam, promovem e exaltam a 

saúde, a juventude, a beleza, e as reverberações eróticas do 

corpo como símbolos da felicidade perfeita aceitam mal a 

doença, a dor, o sofrimento, e a morte. Têm dificuldade em 

confrontar-se com o envelhecimento, a decadência física e a 

invalidez” (Santos J. C., 2010, p. 141). 

Este é o enquadramento ou caracterização social a que nos 

referiremos. Pensamos que uma grande quantidade da população humana 

atual vive e forma parte desta realidade, o antropólogo Marc Augé (2007, p. 49) 

defende que a “pessoa é plural, estrutural (ou relacional), porosa e imanente”. 

Refere ainda que “O indivíduo nunca é mais do que a reunião efémera de 

elementos que, por sua morte, para uns se redistribuem de maneira sistemática 

ou aleatória, para outros desaparecem para sempre” (p. 49).  

Podemos desde já deduzir, das palavras de ambos os autores 

supracitados, que existe uma interpretação social da morte, e que a existência 

da mesma implica não só uma reação do outro, enquanto sujeito do círculo 

afetivo, mas também dos outros integrantes do meio social.  

Adotamos a visão e a consciencialização de que é relevante observar a 

morte do outro, como eventual única forma de acesso à nossa própria condição 

mortal. Justifica-se assim a importância de olhar socialmente para o 

desaparecimento do indivíduo, enquanto membro de um conjunto humano vivo.  

Em a Vida Eterna, Fernando Savater idealiza os homens, em 

consonância com o conhecido corolário da vida, como “irmãos de fatalidade, de 

necessidade e de penúrias” (2008, p. 128). Menciona também que a propósito 

da consciência mortal podemos “definir a morte humana como momento em 

que, finalmente, deixamos de nos ver a morrer” (p. 129). 
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Interessados em procurar olhares sociais perante a morte, devemos 

assinalar a premente necessidade de eliminar em todos os contextos o sentido 

de tabu42 do fenómeno. Este reflete-se no sentimento de negação e oposição 

ao envelhecimento e ao desenrolar da vida ao longo do tempo (ou o seu 

contrário).  

Atendendo a esta necessidade de uma educação para a morte, ou 

talvez e pelo menos, de uma educação que inclua a morte, o Professor de 

História António Coelho (1991, p. 8) aponta dois aspetos fundamentais na 

mudança de atitude perante a morte:  

“ (…) a consciencialização de que o tabu da morte não é 

uma fatalidade, visto que as atitudes perante ela não foram 

sempre as mesmas e não são as mesmas em todo o mundo: 

variaram com o tempo e variam de cultura para cultura e até, 

dentro da mesma cultura, de grupo para grupo” (…) “todos os 

objetos e espaços ligados à Morte e ao culto dos mortos 

poderão constituir recursos didáticos, que se encontram ao 

alcance de todos, com vista à educação de que falamos”. 

De facto, é justo dizer que sempre que avançamos em conhecimento e 

consciencialização perante a morte, sentimos com maior clareza os passos da 

vida. Isto não representa um mero jogo de palavras, pelo contrário, parece ser 

cada vez mais real. Pensemos de forma rápida em processos de luto, em 

cerimónias religiosas, velórios e tratamentos ao corpo morto. Com certeza 

depreendemos que o homem, uma vez mais, manifestou a sua sublime 

criatividade.  

Lembremos a título demonstrativo, o enquadramento social dado ao 

Dia dos Mortos43 mexicano:  

                                            
42 Medo ou proibição de origem religiosa, social ou cultural. Assunto interdito e/ou indecoroso 

(Círculo de Leitores, Lda.; Larousse/VUEF, 2002, p. 6567). 

43 Trata-se de uma fusão que envolve antigos rituais astecas e maias, a doutrina católica e a 

cultura hispânica. O Dia dos Mortos envolve música, comida, animação, reflexão e dignidade 

(Gallery, 2004, pp. 174-175). 



 

82 
 

“A dicotomia convencional entre o vivo e o morto, 

observada e mantida no Ocidente, é aqui ultrapassada por um 

ato comunitário de tranquilidade, hospitalidade e reconforto 

mental. Esta abordagem diferente revela ramificações 

psicológicas na atitude mexicana de encarar a mortalidade de 

frente” (Gallery, 2004, p. 175). 

Mais do que um diferente tratamento do fenómeno morte, os 

mexicanos consagram as suas vidas com novos caminhos e formas de 

convivência. Atendendo à celebração e/ou ritualização da morte, como forma 

de renovação e integração de laços entre vivos e mortos, “o que se reflete nas 

abundantes manifestações artísticas criadas a partir do Dia dos Mortos. 

Enquanto o Ocidente tenta aprender a lidar com o tabu da morte, os Mexicanos 

compreendem que ela é um aspeto integrante da vida” (2004, p. 175). 

Ainda assim, a aproximação à vitória social face à morte que 

pretendemos focar, distancia-se deste tipo de práticas de celebração 

predeterminada e inculcada culturalmente.  

A vitória social pretende representar um tratamento dado à imagem 

social da pessoa que morre, por parte da própria sociedade, que lhe reconhece 

um lugar de destaque.  

Se a invocação póstuma de um determinado indivíduo, como exemplo 

social, for corretamente estruturado, um homem pode efetivamente viver para 

sempre na consciência dos restantes? Pode, desta forma, não personificar a 

eternidade, mas projetá-la nos outros? Reconhecemos a importância da 

antropologia social e de autores tais como Robert Hertz que situando “o estudo 

da morte como relacionada com as posições sociais ocupadas pelo morto na 

ordem social, deu um passo gigantesco para a compreensão sociológica desse 

fenómeno” (Encyclopædia Britannica do Brasil, 1990, p. 7888). Hertz surge 

então, como um revelador da “correspondência palpável entre o tratamento do 

corpo e os processos de recuperação social ocorridos após a morte” (1990, p. 

7888). Assim como, um defensor de que “as variações nos rituais funerários, 

portanto, deveriam ser procuradas na posição social do morto dentro da 

coletividade” (p. 7888). 
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Para além de assinalar uma outra ramificação do estudo sobre a morte, 

consideramos relevante destacar o seguinte excerto: 

“A imortalidade, desse modo, concilia num plano 

sociológico (ou simbólico) a morte do corpo (que ameaça todo 

o grupo social) com a sobrevivência e a perpetuidade do 

sistema social. Por isso mesmo, não há nenhuma sociedade 

conhecida pela antropologia social onde não se cuide de uma 

imagem social do morto.” (…) “Embora a sociedade já não 

possa exercer nenhum domínio ou manipulação sobre o 

homem vivo, pode manipular e controlar o que dele restou 

como ser social” (Encyclopædia Britannica do Brasil, 1990, p. 

7888). 

Abstraindo-nos um pouco do fundo real e acercando-nos do imaginário 

deste percurso da vitória social face à morte, talvez nos encontremos neste 

preciso momento num local de desembarque, um dos rios da morte 

transportou-nos a mais estas constatações.  

O desembarque talvez se concretize na medida em que, como vimos 

anteriormente, a morte parece representar o fim de um processo podendo 

originar algo de substancialmente diferente de tudo aquilo que conhecemos, de 

acordo com as diversas crenças produzidas pelo Homem.  

Recordando as palavras de Leonardo Boff (2002, p. 35) sobre a morte 

como fim, “cria uma cisão entre o tempo e a eternidade (…) cobre um aspeto 

apenas do homem e da morte: o biológico e o temporal. O homem é mais do 

que o Bios, porque é mais que um animal. É mais do que o tempo porque ele 

suspira pela eternidade do amor e da vida. O homem é pessoa e interioridade”. 

No seguimento o autor refere duas curvas existenciais, a pessoal e a biológica, 

que se caracterizam por trajetórias diferentes em cada processo de vida 

individual (2002, p. 36). Não pretendemos aprofundar a investigação sobre 
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estas formulações e sobre o destino final das respetivas curvas existenciais 

sugeridas44.  

Preferimos sim, situá-las como resultado da reflexão do homem que 

parece reinar na sua embarcação individual, escolhendo o rio que atravessa ao 

longo da vida. Na sua embarcação, entendida como pensamento próprio e 

subjetivo, ele parece estar a salvo de dúvidas embaraçosas.  

Contudo, ao desaguar no grande afluente de todos os rios, no final da 

vida, é forçado a desembarcar no desconhecido. Este local de grande afluência 

constitui-se como a envolvente social e aparece como mediador da morte. Aqui 

são discutidas e analisadas consecutivamente de forma pública muitas das 

grandes questões acerca da morte e do homem.  

Lembremos a sempre presente relação entre corpo e alma e as suas 

formas de projeção no infinito. Eventualmente, aqui chegado, este homem deve 

considerar também de outra forma a seguinte descrição: 

“Na morte o homem entra na crise mais decisiva de toda 

sua vida. Tem que decidir-se. Até aqui, ele podia protelar, 

manter-se no claro-escuro das meias medidas. Agora, chegou 

ao termo do processo biológico. O homem exterior desmorona 

para deixar emergir cristalina ou negramente o homem interior 

que foi nascendo” (Boff, 2002, p. 48). 

                                            
44 Esta conceptualização do homem, defendida pelo teólogo Leonardo Boff, pretende apenas 

representar mais uma perspetiva não sendo escolhida de entre tantas outras existentes, por 

ser considerada mais ou menos verdadeira. Antes, representa um exemplo que serve a 

continuidade do raciocínio estabelecido. Assim, nas considerações referidas sobre o ser 

humano, poderíamos, por exemplo, incluir também a componente da alma, que segundo 

Aristóteles (384 a.C. 322 a.C.) é uma peça fundamental do homem. Existindo a alma em 

diversas partes, algumas das quais presentes igualmente nos animais. Registando-se então 

componentes específicas e comuns (entre homens e animais) com formas distintas de inter-

relação, especialmente pelo desejo e pelo movimento. Indica o filósofo e aluno de Platão, 

“Assim, poderemos dizer novamente que a alma é, num determinado sentido, a totalidade dos 

seres. Os seres são, com efeito, sensíveis e inteligíveis: o conhecimento identifica-se com os 

objetos do saber de alguma maneira, tal como a sensação, com os objetos sensíveis” 

(Aristóteles, 2001, p. 109). 
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Ora, invariavelmente, ao homem resta pensar a sua própria morte, 

visto que lhe é transmitida uma consciência por constatação deste facto 

(através do testemunho da morte dos seus semelhantes). Sempre que se 

encontra lúcido e diz sentir a aproximação da morte, este homem talvez esteja 

metaforicamente nesse local de desembarque no desconhecido. Ele sabe o 

que pensa mas não pode controlar o que pensam sobre ele. E após esse 

desembarque consciente, ele obrigatoriamente desaparece.  

Ainda assim, a envolvente social, aqui imaginada como um grande 

afluente, caracteriza e descreve para os vindouros o seu papel e a sua viagem, 

os rios que percorreu e de que forma o fez. O mesmo acontece aos seres vivos 

pensantes que sucumbem de forma abrupta e inesperada, antes mesmo de 

uma racionalização clara da sua condição. Estes serão também igualmente 

tratados pela sociedade enquanto local de afluência, legitimando-se e 

justificando-se esses fenómenos de morte, sempre em prol da sobrevivência da 

organização social e civilizacional vigente. 

De sobremaneira, o exemplo desportivo ao serviço do Homem e da sua 

viagem até ao referido desenlace é digno de realce. Este exemplo de homem 

completo pela dimensão desportiva, merece desde os tempos mais remotos 

um tratamento social de destaque e relevo, no dito local de afluência de todos 

os rios.  

Extraordinariamente, o anonimato da viagem pode transformar-se, 

também pela ação social, numa eternização gloriosa pelo seu exemplo 

desportivo e consequentemente humano. De igual forma o seu contrário é 

verificado. Tudo depende das determinações espácio-temporais, políticas, 

culturais e sociais do local de desembarque após a grande viagem da vida. 

Mencionamos a necessidade de valorização do exemplo de homem 

completo pela dimensão desportiva, contudo, antes de nos referirmos aos 

praticantes de excelência devemos ter em consideração algumas das diretrizes 

mais vincadas da discussão acerca da relação desporto e sociedade. 

Sendo uma discussão extremamente fecunda e atual, deve envolver 

linhas de análise muito precisas, sob pena de uma dispersão irreversível. 

Focando a realidade portuguesa Melo de Carvalho (1998, p. 32) defende que: 
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“O comprometimento cada vez menos intenso do Poder 

Central no desenvolvimento do desporto cria sérias dificuldades 

à estrutura federada (…) As Autarquias Locais (…) veem a sua 

tarefa dificultada pela endémica falta de meios. A crise do 

associativismo, a liquidação do amadorismo, a espiral 

fantástica dos dinheiros no espetáculo desportivo, os novos 

equipamentos desportivos, a agudização da crise da Educação 

Física e do desporto escolar, o aparecimento de novos tipos de 

práticas, as transformações sofridas pelas antigas, o acesso a 

novos grupos etários e sociais, a intervenção das novas 

tecnologias e a estruturação do complexo TV-espetáculo 

desportivo-«Sponsors» constituem elementos de uma vasta 

lista de transformações que fazem do desporto um fenómeno 

essencial da sociedade atual”. 

Grande parte destes condicionalismos são bastante atuais. Desta 

problemática ressaltará também a figura do homem exemplo desportivo. O que 

pode fazer a imagem social do atleta que morre, pelo desporto dos vivos? Até 

onde vai a liberdade de reconstrução de um 

passado desportivo apresentado às gerações 

vindouras?  

Vasculhando a história do desporto 

português, são inúmeros os exemplos possíveis. 

Podemos indicar a primeira participação 

portuguesa em Jogos Olímpicos, datada de 1912, 

realizando-se estes em Estocolmo, na Suécia. A 

comitiva portuguesa contava com 6 atletas 

divididos em 3 modalidades – Atletismo, Esgrima e 

Lutas Amadoras. Francisco Lázaro (ver Figura 5) 

era o representante de Portugal na Maratona. Sendo carpinteiro de uma fábrica 

de carroçarias de automóveis era considerado naquele tempo, um herói do 

desporto nacional.  

Figura 5 - Francisco Lázaro 

durante um treino para a 

maratona de 1912. 
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O jovem atleta, de apenas 20 anos, caiu inanimado durante a prova 

tendo morrido horas depois. Todo o envolvimento da prova, as condições da 

viagem, a origem social de Lázaro, o despontar da República etc. inspirou o 

nome de ruas, selos, personagens de livros, um funeral de proporções 

enormes, escrevendo-se a propósito que “a história de Francisco Lázaro 

veicula uma tragicidade que fala de modo muito direto aos portugueses, porque 

toca em algo muito profundo, que faz parte da nossa identidade e que a 

exprime de modo pungente” (Peixoto, 2012, p. 29). 

Em 2012, cumpridos 100 anos da primeira participação olímpica, muito 

se escreveu e pensou acerca deste atleta e de toda a envolvente da sua 

participação. Com certeza, a sua influência no interesse pela história do 

desporto, o seu exemplo – assinalando igualmente o atraso considerável face 

aos dias de hoje, etc. – terão atravessado o pensamento de muitos 

portugueses (em Estocolmo, Lázaro é 

igualmente lembrado e a sua história 

conhecida). 

Alguns anos depois, no período 

pós golpe militar de 1926 e num tempo 

de divisões sociais profundas, um outro 

desportista alcança novamente uma 

projeção nacional transversal a toda a 

sociedade portuguesa. José Manuel 

Soares (ver Figura 6) com a alcunha de 

Pepe tornou-se, em pouquíssimos anos, 

um dos jogadores mais reconhecidos do 

futebol nacional. 

Na participação inesquecível nos 

Jogos Olímpicos de Amesterdão em 

1928, afastada da competição nos quartos-de-final perante o Egito, a seleção 

nacional catapultou definitivamente a modalidade para o topo das preferências 

populares em Portugal (Martins, 2012, p. 42).  

Figura 6 - "Pepe: O jogador-tipo do foot-

ball português, corpo meudo e nervoso 

que vence atletas e conquistou para o 

nosso paiz, no domingo, a maior glória 

desportiva deste ano". In Notícias ilustrado 

de 19 de Janeiro de 1930. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=NbJVfcBW28N6WM&tbnid=ENtq8EW1LaUTOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://belenensesilustrado.blogspot.com/2010/01/pepe-nasceu-ha-102-anos.html&ei=wOTFUsaFF6un0wXYqYDwDQ&psig=AFQjCNEcdLQbn6coJmN4rm8jUIwflK587w&ust=1388787245700942
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O então selecionador nacional de Futebol, Ricardo Ornellas, refere-se 

pela primeira vez ao grupo de jogadores como equipa de todos nós. Este é o 

momento em que se assinala o início da transição do amadorismo para o 

profissionalismo. Pepe é considerado um dos heróis de Amesterdão, sendo 

que o primeiro estádio relvado em Portugal, antigo campo das salésias é 

batizado com o seu nome. O jovem jogador do Clube de Futebol Os 

Belenenses era considerado o maior futebolista português em 1926. A sua 

morte em 1931, com apenas 23 anos, com sintomas de envenenamento em 

circunstâncias dúbias, acentua o sentimento de perda e injustiça ao nível 

nacional (Dias, 2012, p. 45). 

Sobre Pepe, sentenciou muitos anos depois, a jornalista Marina 

Tavares Dias: 

“O mistério ficou. O povo de Lisboa fez a Pepe funeral 

digno de um ídolo. Comércio fechado, crepes negros nas 

montras e nas janelas. Uma multidão entre a Rua de Belém e a 

Calçada da Ajuda (…) Foi decretado luto no futebol nacional. 

Até ao fim da época, o Belenenses jogou com braçadeiras 

negras. Tinha perdido o nome mais sonante e o melhor 

goleador do seu tempo. Pepe transformou-se no símbolo do 

clube (…) A lenda de Pepe permanece incólume com o passar 

dos anos. Menino pobre de um bairro pobre, valia o seu peso 

em ouro no tempo em que o futebol ainda não tinha preço. 

Hoje e sempre, é nos píncaros da sua lenda que os nossos 

olhos reencontram o Portugal de 1928, com a sua miséria 

proverbial e os seus frágeis ídolos de multidões” (2012, pp. 

44,45). 

É este também um dos aspetos do desporto que merecem menção 

honrosa, a perpetuação de imagens na história que representam ambientes e 

contextos humanos, mais do que individualidades. A morte – especialmente 

quando surge de forma inesperada – arrasta consigo uma mistura de 

sentimentos, proporcionando uma reflexão que inegavelmente se multiplica 
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enormemente na presença do símbolo desportivo. Frequentemente, este, se 

sobrepõem às divisões políticas e socias de maneira impressionante, 

adquirindo um estatuto consentâneo de norte a sul. 

No seguimento devemos dizer que da mesma forma, a prática 

desportiva de excelência (de foro competitivo), envolve uma subliminar 

responsabilidade, com atributos e exigências éticas e também morais 

extremamente vincadas. Estas exigências serão, a par com a morte e a 

eternização do exemplo desportivo, responsáveis à sua escala, pela moldagem 

das sociedades sob diferentes parâmetros.  

Os mais recentes exemplos dos atletas mundialmente conhecidos – 

Lance Armstrong e Oscar Pistorius – são, no mínimo, um referencial de debate 

entre a performance/excelência desportiva e a componente ética e moral, 

enquanto requisito transversal de respeito e reconhecimento social. 

Eventualmente são a prova da condição humana, na sua dimensão 

falível, mas também da sua capacidade de renovação/nascimento constante ao 

longo da vida. 

Podemos então pensar que os exemplos humanos, pelo desporto, se 

eternizam sob um manto equivalente à figura do mito45 e do herói enquanto 

ingredientes intemporais. Assim, constituem-se como instrumentos de 

eternização do exemplo desportivo que morre, o mito e o herói – vistos como 

parentes próximos da lenda.  

A utilização da figura do mito e do herói, enquanto modelo para a 

eternização do exemplo desportivo imortal, levanta diversas dúvidas. 

Concretamente ultrapassa o âmbito deste estudo, pelo que limitar-nos-emos a 

executar uma pequena referência à mesma.  

Assim, comecemos por observar aproximações à definição de mito, isto 

porque, parece não existir um sentido único e irreversível na definição de mito. 

Seguindo uma das opiniões mais autorizadas e válidas no que confere a esta 

temática, podemos referir: 

                                            
45 A alusão ao mito alicerçado na figura do herói desportivo é usada nesta fase sem o 

levantamento epistemológico necessário, tal como, assumindo o risco da incerteza sobre a 

possibilidade de existência de uma figura determinada e conclusiva de um mito desportivo. 
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“(…) o mito conta uma história sagrada, relata um 

acontecimento que teve lugar no mundo primordial, o tempo 

fabuloso dos «começos»“(…) “o mito conta como, graças aos 

feitos dos Seres Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, 

quer seja a realidade total, o Cosmos, quer apenas um 

fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento 

humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narração de 

uma criação: descreve como uma coisa foi produzida, como 

começou a existir. O mito só fala daquilo que realmente 

aconteceu, daquilo que se manifestou plenamente” (Eliade, 

2000, pp. 12,13). 

Adotando estas considerações, acerca da definição de mito, 

pretendemos associar-lhe o exemplo desportivo de emancipação humana. O 

homem que pelo desporto se supera, e simultaneamente, arrasta consigo uma 

sociedade que igualmente rejuvenesce e através do seu exemplo, alcança um 

novo horizonte ou limite, poderá ser entendido como um ser sobrenatural. 

Também pelo desporto existe uma continuidade no exemplo e nas 

características superiores da sua prática, o que sempre transporta o atleta e a 

sociedade para um sentido de herança e de protagonismo na história e no 

tempo – mundo primordial. Simultaneamente, este aspeto referido como a 

narração de uma criação possui, no nosso entender, um paralelismo com 

algumas funções socias do desporto46.  

Assim, propomos a seguinte associação entre os fragmentos da 

realidade total (Cosmos) e o desporto:  

                                            
46 Segundo Alfredo Carvalho (1998, pp. 97,102) as funções sociais do desporto podem ser 

divididas em cinco grandes grupos, designadas como funções de formação, recreação, 

reinserção social, criatividade e económica. Existem, por certo, outras funções sociais 

associadas ao desporto e sobre todas elas se geram discussões, quanto à sua ordem de 

importância etc. Decidimos incluir estas, apenas para demonstrar que existem e que o desporto 

nelas se baseia e delas depende. 
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o À ilha indicada, fazemos corresponder a função da 

criatividade que permite a invenção de novas modalidades e 

atividades desportivas – com um território próprio, embora 

cada vez mais dentro de arquipélagos motores comuns – 

acompanhando as necessidades de superação humana;  

 

o À espécie vegetal, quando pela ação desportiva 

redescobrimos novas potencialidades orgânicas e como tal 

também humanas (medicina desportiva etc.);  

 

o Ao comportamento humano quando pela performance o 

atleta comunica com a realidade e o seu entorno, desta 

interação do desporto enquanto meio de comunicação e 

espelho da sociedade, resultam a sua função de formação, 

de reinserção social e recreação;  

 

o Uma instituição, entendida como uma construção e 

formalização da realidade, efetiva uma tentativa de 

regularização e normalização do exemplo e práticas 

desportivas (onde se inclui a função económica). 

Consideramos que o homem se pode destacar pela sua prática 

desportiva, mas nunca isolando-se nela! Antes de terminar no gesto desportivo 

deve recomeçar nele – por isso referimos anteriormente, a sua dimensão falível 

recordando o equilíbrio ténue entre a moral e a ética na prática desportiva e 

assim, na vida.  

Neste sentido, e reportando-nos ainda à citação anterior de Mircea 

Eliade (2000, p. 13) importa falar sobre aquilo que “realmente aconteceu e se 

manifestou plenamente” sempre que se disser a verdade estaremos mais 

próximos de compreender os erros e as falhas do atleta inesquecível, 
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assumindo-o como ídolo, herói47 ou lenda este sobreviverá ao seu tempo, 

contudo, identificando nele erros e falhas humanas muito mais aprenderemos. 

Concluindo, e ponderando a pertinência ao longo do texto da 

terminologia desporto e desportista, optamos pela realização de uma breve 

ressalva que felizmente, imaginamos ser cada vez mais desnecessária.  

Será dizer reafirmando, a propósito do Desporto enquanto verdadeiro 

veículo e propulsor da condição humana:  

“Citius, Altius, Fortius! O lema do desporto é o lema da 

vida e da sua metafísica, convidando o homem a alcandorar-se 

ao horizonte da dignidade máxima, a não delapidar a existência 

no chão raso da dignidade mínima” (Bento, 1997, p. 28).  

Sendo este apenas um apontamento ligeiro, é também por si só uma 

declaração de interesses, mas mais ainda, uma declaração de princípios, 

devemos adicionar-lhe as palavras do Professor Doutor Rui Garcia (2006, p. 

24) quando escreve: 

“Ora, o desporto é um excelente contributo para que nos 

conheçamos a nós próprios. As ciências humanas, ao 

aprofundar os significados humanos inerentes ao desporto, 

permitem que atinjamos esse desiderato. Para isso impõe-se 

que não fiquemos reféns de determinada racionalidade, mas de 

termos a capacidade criativa de indagar o desporto por outras 

vertentes, uma vez que todas contribuem de igual modo para a 

satisfação do nosso desejo de conhecimento”. 

                                            
47  Partindo de uma observação literal da palavra herói: “Homem que era divinizado entre os 

gregos (…); Personagem nascida da ligação entre um ser divino e um mortal (…); Homem que 

sobressai por feitos guerreiros ou atos de grande coragem (…); Homem que por qualquer 

motivo sobressai, sendo digno de louvor ou de censura (…); Homem que tem um 

comportamento temerário e irresponsável (…); Personagem principal de uma obra de ficção 

(…)” (Instituto de Lexicologia e Lexicografia, 2001, p. 1973). 
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O desejo de conhecimento mencionado pode em última análise advir 

igualmente do exemplo do herói ou mito desportivo socialmente eternizado, 

não de forma estanque no tempo, como a morte parece fazer adivinhar, mas 

sendo de alguma forma mutável e passível de interpretações e críticas. Aqui 

talvez se cumpra o seu verdadeiro exemplo social. 
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Jesse Owens e a eternização pelo desporto 

“Seis de Outubro de 1946. Campo das 

Salésias. Robert Kelly, o inglês contratado para 

dar continuidade ao trabalho iniciado, um ano 

antes, por Cândido de Oliveira, lança pela primeira 

vez em campo aquela que é ainda hoje 

considerada por muitos como a mais «mortífera» 

equipa do futebol português de todos os tempos e 

a que Tavares da Silva, inebriado pelo som 

celestial que emanava das suas atuações chamou 

«Cinco Violinos»”. 

João Lopes (2008, p. 7). 

Encontrávamo-nos no ano de 1936 durante a realização dos Jogos 

Olímpicos de Verão na cidade de Berlim, Alemanha. O poder político e as suas 

ramificações estavam à mercê do Partido Nacional Socialista dos 

Trabalhadores Alemães (com a sigla alemã NSDAP).  

A realização dos jogos da XI Olimpíada da Era Moderna teria sido 

decidida pelo Comité Olímpico Internacional (COI) em 1931, antes portanto, da 

conquista do poder por parte deste partido político (o que aconteceu em 1933) 

(Rosenberg, 2012).  

Conforme a nutrida descrição de Manuel Sérgio (1980, p. 32): 

“Toda a Alemanha se embandeirara num delírio 

apoteótico! Para receber a juventude do Mundo inteiro, com 

valentes braços, para melhor a apertar contra corações plenos 

de amizade? Infelizmente, não! O que o Fuhrer48 pretendia era 

instrumentalizar os Jogos ao serviço da sua ideologia 

expansionista e racista.” (…) “Um negro, no entanto, iria 

                                            
48 Inicialmente o partido nazi era comandado por um presidente, sendo o seu fundador Anton 

Drexler, que foi substituído por Adolf Hitler, quando este entrou para o partido em 1919. Em 

julho de 1921 o partido adotou o “princípio da liderança” (Führerprinzip) que constituiria a 

primeira lei do partido, a partir de então, Hitler seria chamado de Führer (Encyclopædia 

Britannica, Inc, 2012). 
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estragar-lhe a festa;” (…) “Daí que, no seu camarote, o Fuhrer, 

imóvel como estátua, mas de rosto entre severo e rancoroso, 

não disfarçasse o desespero pelas vitórias daquele negro que, 

mesmo ali à sua frente, com um secreto rosto de vingança e de 

estrelas, espezinhava imparável as suas teorias (garganteadas 

nas praças e nas colunas dos jornais) sobre a raça dos 

senhores. Diante de um colored49 (suprema desfeita!) abatiam-

se as bandeiras desfraldadas e o tropel faiscante de armas da 

mais desumana ideologia que o Homem concebeu. No meio 

dos 4069 atletas presentes (dos quais 326 mulheres) aquele 

negro era uma brisa insalubre que lhe tornava irrespirável o 

ambiente”. 

James Cleveland Owens conhecido por Jesse Owens (Oakville 1913 – 

Tucson 1980) conquistou nesses Jogos Olímpicos de 1936, quatro medalhas 

de ouro: nos 100 metros (m); nos 200m; nos 4 por 100m e no Salto em 

Comprimento.  

Nesse preciso momento, Jesse Owens (ver Figura 7), provou que era 

um sonhador capaz de tornar realidade os 

sonhos de outros, um comunicador que 

conseguia fazer o mundo ouvir, e um 

homem que encheu de esperança, 

milhões de outros jovens (Luminary Group 

LLC, 2009).  

Mais tarde, o atleta terá declarado 

na sua biografia que a sua maior conquista 

não foi ter contrariado a Alemanha de Hitler mas sim abalar a noção racista da 

nação americana do séc. XX. Terá igualmente afirmado que mais do que as 

atitudes de Hitler, magoou o facto de não ter recebido do presidente americano 

                                            
49 Cidadãos Afro-americanos “de cor” – “colored”. Durante a Guerra Civil Americana (1861-

1865) constituíam regimentos designados por United States Colored Troops (USCT) (Weidman, 

1997).  

Figura 7 - Jesse Owens na partida para 

os 100m (JO de Berlim, em 1936). 
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Franklin Roosevelt50 qualquer telegrama de felicitação (AE Television 

Networks, LLC, 1996 - 2012).  

Estavam, por ventura, lançadas as bases para o que mais tarde 

sucederia com Tommie Smith, Peter Norman e John Carlos51 nos Jogos de 

1968 no México. 

  

                                            
50 Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, 1882 – Warm Springs,1945) foi o 32º presidente dos 

Estados Unidos da América (1933 – 1945), realizando quatro mandatos morreu durante o 

último (Beschloss & Sidey, 2012).  

51 Tommie Smith e John Carlos alcançaram nos Jogos Olímpicos de 1968 (realizados no 

México) a medalha de ouro e de bronze, respetivamente. O resultado foi atingido na prova dos 

200 metros em Atletismo. Tommie foi o primeiro atleta a baixar a barreira dos 20 segundos (s) 

correndo a distância em 19.83s. No momento em que receberam as medalhas ergueram os 

punhos fechados com uma luva negra, demonstrando assim, em pleno pódio olímpico, o seu 

protesto contra a discriminação racial vivida à época, nos Estados Unidos da América. 

Igualmente o segundo classificado da prova, o atleta australiano Peter Norman se solidarizou 

com o protesto, exibindo no equipamento do seu país um emblema do Olympic Project for 

Human Rights ou OPHR (BBC News, 2012); (Flanagan, 2012). 
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O tempo e a morte enquanto veículos culturais 

“Só aqui se cultiva a glória; e eu bem sei as belas 

colheitas que ela hoje produz. Só aqui os escritores 

podem encontrar, nos museus e nas coleções, as vivas 

obras dos génios de outrora, que acalentam as 

imaginações e as estimulam. Só aqui, bibliotecas 

numerosas, continuamente abertas, oferecem ao espírito 

esclarecimento e pasto”. 

Honoré de Balzac (2004, p. 149). 

Estudar o tempo e a morte ou tentar observar as suas múltiplas 

manifestações, revela de forma parcial o mistério da ação cultural 

especificamente humana. A cultura52 na sua multiplicidade pode ser 

impulsionada pela consciência de morte e do tempo, nesse sentido, estes 

constituem-se como seus veículos.  

Segundo o antigo reitor da Universidade de Salamanca, Miguel de 

Unamuno (2007, p. 48), “Aquele que vos diz que escreve, pinta, esculpe ou 

canta para seu próprio regalo, se traz a público o que faz, mente; mente se 

assina o seu livro, quadro, estátua ou canto. Ele pretende, por pouco que seja, 

deixar uma sombra do seu espírito, alguma coisa que lhe sobreviva”.  

Percebe-se assim, uma relação próxima entre a consciência de morte e 

cumulativamente de esgotamento e continuidade do tempo. A reação a estas 

condições humanas repercute-se “(…) no desejo de perpetuar o nosso nome e 

a nossa glória, de atingir uma sombra de imortalidade (…)”. Assim, a criação 

humana de um grande palco cultural objetiva nesta perspetiva “(…) a terrível 

luta pela singularização, pela sobrevivência, seja como for, na memória dos 

outros e dos pósteros, luta mil vezes mais terrível do que a luta pela vida, e que 

dá tom, cor e carácter à nossa sociedade, da qual desapareceu a fé medieval 

na imortalidade da alma” (p. 49). 

                                            
52 Neste contexto, por cultura devemos entender o “conjunto das estruturas sociais e das 

manifestações artísticas, religiosas e intelectuais que definem um grupo ou uma sociedade em 

relação a outra” (Círculo de Leitores, Lda; Larousse/VUEF, 1997, p. 2135). 
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Enquanto na medicina e na ciência associada, se discute a 

razoabilidade da erradicação morte, procurando justificar-se todos os óbitos 

com um qualquer malefício ou erro humano (Bossi, 2008, p. 230), as 

manifestações culturais destacam-se pela preparação individual e coletiva que 

constituem perante a morte. 

A via para a eternização chega pela capacidade criativa, o homem 

cultural – aquele que pergunta e responde53, que dúvida e sente – lida, 

eventualmente, mais pacificamente com a sua própria morte, visto que explora 

a sua vida de forma mais consciente e voluntária. 

Assumimos as nossas incertezas sobre o que é ou quem é este 

homem cultural que parece encarar a morte de forma mais real, pelo menos 

consideramos como um dado adquirido as seguintes palavras, que nos servem 

de abrigo “O sentido do humano reside na práxis de emancipação do homem 

todo e de todos os homens – práxis que há-de resistir à usura do tempo, não 

obstante a contingência histórica da sua formulação” (Sérgio, 2012, p. 129). 

Qualquer ser humano no local mais recôndito e inóspito do planeta 

Terra ou no centro da cidade mais populosa será, tenha ou não consciência 

disso, este homem cultural que se pretende perpetuar.  

Dirigindo-nos ao encontro do tempo, apercebemo-nos da 

superficialidade do próprio conceito de encontro, isto é: ao pretender ir ao 

encontro, pensamos partilhar com algo ou alguém uma mesma condição 

                                            
53 Assumimos que o Homem é comprovadamente produtor/recetor de cultura. Mais ainda, que 

qualquer indivíduo dotado de sentidos é interlocutor cultural. Existe contudo, uma variabilidade 

criativa e de interesses enorme entre os seres humanos. Considerando que a comunicação, 

especialmente sobre a forma de fala, possuí segundo Pedro Laín Entralgo (2002, pp. 212, 213) 

as funções “«vocativa», «comunicativa» e «nominativa» deve acrescentar-se outra, que propus 

denominar «persuasiva»; chamando, comunicando e nomeando, o falante, ainda que com 

resultados variáveis, quer persuadir o ouvinte e persuadir-se a si mesmo de que as suas 

palavras foram verdadeiramente adequadas e eficazes”. Esta componente da persuasão que o 

cientista, filósofo e humanista cristão indica, pode ser por si só, uma manifestação cultural e 

portanto, justifica a premissa avançada inicialmente. A arte de perguntar remete então para 

uma dificuldade, “perante as perguntas últimas, o homem sensível respondeu e responde 

diariamente com uma destas quatro atitudes: o desespero, a metáfora, o agnosticismo e a 

crença” (2002, p. 217). 
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espácio-temporal, ora talvez não seja possível ir ao encontro do tempo, 

devemos deter-nos, portanto, na perceção que construímos à sua passagem, a 

cada instante.  

Segundo Paulo Pereira (1998, p. 67) dentro de uma exposição 

metafísica do conceito de tempo, este “não é um conceito empírico que derive 

de uma experiência qualquer. Porque nem a simultaneidade nem a sucessão 

surgiriam na perceção se a representação do tempo não fosse o seu 

fundamento à priori. Só pressupondo-a podemos representar-nos que uma 

coisa existe num só e mesmo tempo (simultaneamente), ou em tempos 

diferentes (sucessivamente)”. O tempo constitui efetivamente uma 

representação necessária, assumindo-se como base das intuições.  

Assim, não se pode alhear o tempo relativamente aos fenómenos em 

geral, embora se possam perfeitamente abstrair os fenómenos do tempo (1998, 

p. 67).  

Segundo o mesmo autor: 

“O tempo tem apenas uma dimensão; tempos diferentes 

não são simultâneos, mas sucessivos (tal como espaços 

diferentes não são sucessivos, mas simultâneos)” (…) “O 

tempo não é um conceito discursivo ou um conceito universal, 

mas uma forma pura da intuição sensível” (Pereira, 1998, p. 

67). 

Acrescentando à exposição metafísica do tempo, a obra O Espaço e o 

Tempo: Intraligações de Paulo Pereira, menciona igualmente uma exposição 

transcendental do referido conceito. Esta exposição reporta o estudo para os 

conceitos de mudança e de movimento, defendendo o autor, que sem a 

perceção ou intuição interna de uma representação de tempo, não seria de 

todo possível a compreensão desses conceitos. Conclui esta abordagem 

indicando que “O tempo não é mais do que a forma do sentido interno, isto é, 

da intuição de nós mesmos, e do nosso estado interior” (1998, p. 68). 

Podemos lembrar, então, os escritos de Étienne Klein (1995, p. 7), de 

entre os quais: 
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“A nossa experiência primordial faz-nos experimentar a 

sensação de um tempo sem o qual a nossa existência não teria 

nem textura, nem vivência, e ao qual nos sentimos 

inelutavelmente submetidos. A nossa experiência de um tempo 

tirânico que nos arrasta até à morte é irrecusável”. 

Aspiramos neste sentido a uma clarificação da relação entre o tempo e 

a morte. À existência de uma intuição sensível sobre o tempo, que será como 

teremos oportunidade de verificar adiante, um tempo pessoal ou próprio, 

associamos a perceção característica da vida humana de aproximação à 

morte.  

E respondemos perguntando, quem surge primeiro na consciência do 

Homem, a certeza da sua morte ou a intuição da passagem do tempo? Desde 

já, são entre si, a garantia da condição humana enquanto princípio, 

continuidade e fim, com todas as consequentes implicações. 

Analisemos então, uma outra relação que comummente se vislumbra: 

“(…) existe manifestamente uma oposição entre o tempo 

físico e o tempo subjetivo, ou, se preferirmos, entre o tempo 

dos relógios e o tempo da consciência. O primeiro, que 

designaremos pela palavra grega chronos, é supostamente 

objetivo, não depende de nós, é considerado uniforme, 

sabemos cronometrá-lo54. (…) Assim, é pelo termo latino 

tempus que designamos o segundo tempo que evocámos, o 

tempo experimentado ou psicológico, aquele que medimos «no 

interior de nós mesmos». Este não se escoa uniformemente” 

(Klein, 1995, pp. 15,16). 

Em traços gerais, parece verificar-se na opinião do físico Étienne Klein, 

a coexistência no ser humano de pelo menos dois tipos de tempo, que mais 

                                            
54 Desde 13 de Outubro de 1967 o segundo, enquanto medida, é escrupulosamente definido 

como a duração de 9 192 631 770 períodos da onda eletromagnética, emitida ou absorvida por 

um átomo de césio 133 quando transita de determinado nível de energia para outro (Klein, 

1995, p. 15). 
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corretamente são uma e a mesma grandeza mas observada, controlada e 

sentida de formas diferentes.  

Estas formas diferentes de contatar o fenómeno do tempo serão, 

talvez, consequência das várias extensões humanas que o património cultural 

constitui. Analisemos as palavras de Edward T. Hall na obra A Dimensão 

Oculta (1986, p. 213): 

“A cultura é, na sua maior parte, uma realidade oculta, 

que escapa ao nosso controlo e constitui a trama da existência 

humana. (…) O Homem e as suas extensões não constituem 

senão um único e mesmo sistema. É um erro monumental 

tratar o homem à parte, como se ele constituísse uma realidade 

distinta da sua habitação, das suas cidades, da sua tecnologia 

ou da sua linguagem”. 

Consideramos que, de igual forma, o tempo e o conhecimento a ele 

associado, são invariavelmente uma extensão do raciocínio e da consciência 

de si e do outro, em cada momento e lugar (até porque, este conhecimento e 

autoconhecimento do tempo, provavelmente acompanhou o homem em todo o 

seu processo evolutivo). Como tal, defendemos que tempo e morte são 

interdependentes, assim como, fatores de desenvolvimento e criação de 

extensões culturais.  

Refere o mesmo autor, num outro trabalho, que “O tempo é um sistema 

fundamental da vida cultural, social e pessoal dos indivíduos” (Hall, 1996, p. 

11). Acrescentando também que “Cada cultura tem os seus próprios quadros 

temporais no interior dos quais funcionam modelos que lhe são específicos: o 

que constitui um fator de complicação das relações interculturais” (p. 12). 

Neste ponto, importa referir que existem visões e correntes de 

pensamento que consideram o tempo de forma absoluta e independente da 

cultura, tal como, o seu contrário.  

Pretendemos, acima de tudo, destacar a multiplicidade de perceções 

existentes, e por isso referimos diferentes tipos de tempo: sagrado, profano, 
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microtempo, sincronia, individual, biológico, físico e metafísico (Hall, 1996, p. 

27). 

No supracitado livro, A Dança da Vida, o antropólogo Edward Hall 

menciona: 

“Os primeiros sinais da existência de uma consciência do 

tempo estão presentes nos ritos mortuários dos homens de 

Neandertal que viviam na Europa (entre 70000 e 35000 anos). 

Depois dos homens de Neandertal, foram os homens de 

CroMagnon, que viviam da caça e habitavam as cavernas do 

período glacial no sul da França e no norte de Espanha, há 

cerca de 37000; enterravam igualmente os seus mortos” (p. 

143). 

À luz da opinião defendida pelo mesmo autor, as posições assumidas 

fundamentam-se da seguinte forma: 

“Os restos, descobertos nas grutas que eles habitavam, 

provaram que estes homens e estas mulheres, os primeiros 

seres humanos «modernos», tinham começado de modo 

sistemático a registar observações das fases da lua, da 

migração da caça, da desova dos salmões, e mesmo 

provavelmente, da posição do sol em diferentes momentos do 

ano” (1996, pp. 143, 144). 

Assim, parece existir uma relação não apenas superficial, entre as 

extensões culturais, a morte – que se manifesta no sentido humano de finitude 

– e o tempo, enquanto grandeza universal e pessoal. Atendamos então, ao 

sentido de movimento como componente fundamental na tentativa de 

entendimento da grandeza tempo.  

Julgamos oportuno transcrever as palavras do professor de Filosofia 

José Reis55 quando diz, numa perspetiva aristotélica, o seguinte: 

                                            
55 Na obra citada e intitulada, Sobre o Tempo: Aristóteles, Plotino, Sto. Agostinho, Kant, 

Bergson, Husserl, Heidegger, Conclusões; o seu autor – José Reis – escreve na introdução 
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“Não há continuidade entre o nada da implicitação e 

aquilo que aparece com a explicitação. Isto pode ser com efeito 

extremamente pequeno, ao ponto de que nem o vemos ainda. 

Mas, na exata medida em que deixou o nada, já é para todos 

os efeitos «ser», justamente o ato do movimento. Não há assim 

nenhum processo que fique retido anteriormente ao 

movimento” (Reis, 2007, p. 784). 

Se pensarmos o movimento enquanto potência criadora – porque 

diferencia no concreto o nada do ser, como realização; e se simultaneamente, 

o considerarmos, como ato ou potencial em si mesmo, até antes de concretizar 

qualquer descontinuidade, mas apenas pela perceção de mudança e rutura 

que constitui à priori, compreendemos que é de fato, um elemento de ligação 

entre o ser humano e a vida. 

Para lá de todas as dificuldades de análise e interpretação, resulta 

suficientemente credível dizer que o “movimento é sempre a contraposição do 

ser ao nada” (Reis, 2007, p. 784). Associando a visão de Heidegger, prossegue 

o professor de Filosofia da Universidade de Coimbra, referindo que o 

“movimento seria assim, em resumo, um autêntico momento de cruzamento da 

sucessão de nada e ser, em que o ser justamente ressaltaria como a diferença 

do nada” (2007, p. 785). 

Ao referirmos que o tempo e a morte podem ser considerados como 

veículos culturais e mais ainda, como extensões de cultura em si mesmos, 

pensamos também que esta relação se estabelece pela ação ou pelo ato de 

movimento, entendido no seu sentido mais amplo e profundo.  

Este último, no papel de elemento responsável por todas as alterações 

possíveis e pela perceção da permanência ou repouso, da imutabilidade e da 

                                                                                                                                
que os pensadores supracitados são, no que confere ao estudo do tempo, “sem dúvida os seus 

grandes marcos”. A propósito da perspetiva aristotélica e no seguimento do excerto transcrito, 

o autor refere que existe alguma confusão no que respeita à definição e delimitação do 

movimento em potência considerando-o como ato em potência sendo este o ato da 

permanência ou repouso (2007, p. 784). 
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estagnação. Sem um nada e um ser, talvez não fosse possível imaginar um 

antes e um depois e assim o contínuo e o descontínuo. 

Denota-se assim, que a perceção de um futuro ou de uma ação 

condicionadora de algo que virá, é o resultado da ligação do eu e da relação 

que assume, com o meio envolvente. Será então o porvir humano, despido da 

vontade de um sujeito, apenas uma consequência da morte que acelera o 

tempo no homem? Pensamos que se ao homem cabe em primeira mão, traçar 

o seu destino, o seu futuro, então este assume-se como agente principal do 

seu tempo – sob todas as formas que lhe conhecemos. Todo ele ao longo da 

vida será uma extensão cultural da sua própria condição, em cada momento. 

Refletindo sobre as palavras de Étinne Klein (2007, p. 155) “O tempo 

seria, então, apenas o outro nome da morte, um nome menos angustiante, 

mais neutro, um derradeiro embuste através do qual conseguimos reduzir o 

poder afetivo da palavra «morte». A crer nisso, o tempo não seria afinal mais 

do que uma máscara da morte, mais vivaz do que ela, apenas destinada a 

torná-la verbalmente representável e intelectualmente admissível”. A 

nomenclatura usada – tempo ou/e morte – manifesta-se em todos os indivíduos 

sob a forma de movimento que se projeta no seu sentido de futuro e 

continuidade. Por isso, referimos a expressão veículos culturais.  

Sob o título Espírito Cronoclasta, Logo Relógio Útil, Étienne Klein 

(2007, p. 135) escreve que “a existência de uma psicologia do tempo não é 

suficiente para provar a de um tempo psicológico. Parece-nos, portanto, mais 

cuidadoso sugerir que aquilo a que chamamos o tempo psicológico mais não é 

do que a manifestação da nossa relação subjetiva com o tempo físico”. 

Cogitando uma subjetividade56 estritamente pessoal e intransmissível (apesar 

de todas as pressões sociais…) esta será o grande tabuleiro em que todos os 

seres humanos, pela sua criatividade, jogarão o seu futuro, assumindo como 

regra de ouro, a morte e o tempo. 

                                            
56 Por subjetividade pode entender-se o “caráter de todos os fenómenos psíquicos, enquanto 

fenómenos de consciência, que o sujeito relaciona consigo mesmo e chama de «meus»; 

carácter do que é subjetivo no sentido de ser aparente, ilusório ou falível (…)” (Abbagnano, 

2004, p. 922). 
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O porvir poderá ser o fundamento de todas as manifestações e 

extensões culturais, sendo estas, a superior exteriorização da subjetividade 

inerente a cada indivíduo. Decorre daqui que a subjetividade pressupõe uma 

perceção construída do tempo e da morte. Um exemplo forte desta relação ou 

ligação é a magna diferença entre a morte de um velho e de uma criança ou 

jovem.  

Contudo, “o futuro não se reduz, no entanto, à iminência da morte (…) 

Então, em vez de pensar o tempo de acordo com ela, mais vale pensá-la de 

acordo com o tempo e pelo que ela é: um acontecimento a ocorrer no tempo” 

(Klein, 2007, p. 156). A iminência da morte desencadeia no homem todo o seu 

potencial criador, e assim, relaciona-se diretamente com o tempo, apontando 

diretamente ao futuro – modificando todos os momentos do presente. Sendo 

este presente, o somatório de todos os movimentos norteados pela 

subjetividade. 

Finalmente, o Físico Étienne Klein (2007, p. 156), declara: 

“Eu vou morrer. Seja! É, portanto, agora ou nunca o 

momento de entrar na existência, de colonizar o efémero. A 

noite virá muito em breve. Estas horas, estes minutos, estes 

segundos são acontecimentos. Acontecimentos irrisórios? 

Admitamos que sim. Mas este «irrisório» foi, é e será muito 

exatamente eu. É preciso aprender a amar o irreversível.” 

Analisando prazerosamente as palavras de Klein, gostaríamos de 

lembrar que o desporto, enquanto fenómeno humano por excelência, é também 

um veículo iminentemente cultural. Trata-se, dentro da sua multiplicidade, de 

uma forma de subjetividade face à morte e ao tempo. Assumindo-se como 

subjetividade interior, porque implica comprometimento e prazer. Mas também 

se constitui como um meio de subjetividade dialogante, porque se expõe, 

comunica e assim se multiplica. Neste sentido, age sobre o seu presente, pelo 

movimento complexo, assumindo que existe um futuro que lhe garantirá a 

continuidade e justificará o seu tempo. 
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A morte do eu no outro em forma de alegoria 

“Todos tenemos dos cabezas y dos 

memorias. Una cabeza de barro, que será polvo, y 

otra por siempre invulnerable a los mordiscos del 

tiempo y de la pásion. Una memoria que la muerte 

mata, brújula que acaba con el viaje, y otra 

memoria, la memoria colectiva, que vivirá mientras 

viva la aventura humana en el mundo”. 

Eduardo Galeano (2006, p. 90). 

Pensemos numa construção material humana, será este o passo inicial 

da alegoria57 que idealizamos. Caraterizemo-la pelo ato de construir, pela ideia 

da obra a executar (enquanto projeção e antecipação) imaginando uma 

utilidade futura.  

Chamar-lhe-emos de modo figurado - casa. Esta casa, queremos que 

reflita, a existência e manifestação de um eu58. Simultaneamente é a 

                                            
57 A palavra alegoria possuiu ao longo do tempo – espaço históricos um conjunto distinto de 

significados de interesse elevado. Destacam-se, segundo Nicola Abbagnano (2004, pp. 23, 24) 

conceptualizações tais como: “modo de interpretar as Sagradas Escrituras e de descobrir, além 

das coisas, dos fatos e das pessoas do que elas tratam, verdades permanentes de natureza 

religiosa ou moral. A primeira aplicação importante do método alegórico é o comentário ao 

Gêneses de Fílon de Alexandria (séc. I); tornou-se dominante na Idade Média a distinção de 

três significados da Escritura (…) literal (…) alegórico (…) anagógico (…); no mundo moderno a 

alegoria perdeu valor e negou-se que ela possa exprimir a natureza ou a função da poesia 

(…)”. Numa perspetiva mais simples e adequada à utilização que pretendemos do conceito, 

pode dizer-se que “designa simultaneamente um tipo de leitura e uma categoria de obras (…) 

num primeiro sentido trata-se de um método de interpretação, aplicado desde o séc. VI a.C., 

aos textos de Homero (…) ou à mitologia grega, e ulteriormente à Bíblia (…) A obra alegórica 

é, assim, aquela onde todos os elementos correspondem termo a termo aos de um sentido que 

ela subentende” (Durozoi & Roussel, 2000, p. 17). 

58 Tomemos como enquadramento do termo eu “pronome pessoal que permite ao sujeito 

afirmar-se face ao outro (Tu ou Ele)(…) designar o fato de o sujeito ter consciência dele mesmo 

(na criança, o aparecimento do Eu, cerca dos três anos, parece, com efeito, manifestar o 

começo da consciência como faculdade de oposição à autoridade exterior) assim como da 

unidade (…)” (Durozoi & Roussel, 2000, p. 146). 
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formalização de uma vontade de interagir, de chegar ao semelhante, de sair de 

si próprio e alcançar o outro.  

Essa casa pode ser construída de inúmeras formas (de acordo com a 

subjetividade do eu). Para além da diversidade do seu aspeto físico ou forma, a 

casa poderá ser erguida com diferentes materiais. Todos os vizinhos e 

comunidade em geral observam o resultado final da construção. Sobre a 

mesma construção manifestam distintas opiniões. E destas opiniões que 

contrastam e chocam, nascerão as casas futuras. 

 Agora, tentemos associar alguns conceitos, com o intuito de os 

introduzir e apresentar. O ser humano, a singularidade e a sua riqueza 

individual, constituem o conceito de eu. Este eu age, projeta, antecipa e utiliza 

tudo o que constrói. Realiza-se e cumpre-se no resultado final, na referida 

casa. Acontece que pretende também, que a sua construção seja admirada, 

reconhecida e notada (pelo menos dentro do seu círculo afetivo).  

O eu busca o outro através da sua construção. Portanto, o eu e o outro 

misturam-se não podendo existir sem coexistir. O resultado destas relações 

gera novas relações, explorando todas as capacidades e incapacidades do 

humano.  

A ideia sensível, sentimental e racional do homem acerca da finitude da 

vida (da sua morte e da morte que testemunha) leva-o a construir, ao longo do 

tempo, uma casa feita com a ideia que possui da morte humana, onde se inclui. 

Por vezes, ele constrói várias casas bem diferentes, são tantas as 

ideias e pensamentos sobre a morte. Às vezes também, ele destrói e constrói 

com outro material, sendo este fruto do conhecimento que vai adquirindo. Esta 

seria a morte para um eu. Todos os outros que admirassem ou detestassem 

aquela construção da morte iriam, propositadamente ou não, sentir-se tocados 

e influenciados pela tal casa. Logo, todas as suas futuras construções pessoais 

sobre a morte, de alguma forma, perpetuariam a casa que haviam avistado. 

Assim, constituir-se-ia uma heteronímia do fenómeno da morte. As 

repercussões nos outros da morte do eu resultam, invariavelmente, em 

opiniões, considerações e posições díspares. Contudo, só através do 
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levantamento das distintas visões sobre a mesma morte, se poderá aceder de 

forma mais verdadeira, a esse eu entretanto ausente.  

A propósito do conceito e expressão heteronímia – visto ser nuclear na 

explanação do tema – observemos o seguinte excerto: 

“Heteronímia (do grego heteros = diferente; + ónoma = 

nome) designa o fenómeno da utilização de diferentes nomes 

que correspondem a personalidades diferentes, com biografia e 

estilo próprios, com uma visão de mundo específica, num 

processo de fragmentação psicológica” (Porto Editora, 2003 - 

2012). 

À heteronímia, assim descrita, associamos inequivocamente a 

capacidade humana de outrar-se, vejamos: 

“Fenómeno de fazer-se outro, de adotar várias 

personalidades, dando-lhes vida e independência. Outrar-se 

pode ser, também, definido, como deixar-se contagiar por algo 

de sentido novo e diferente (por exposição a culturas, climas, 

linguagens, pensamentos…), deixando-se transformar num ser 

novo, distinto, que veste uma nova personalidade ou forma de 

estar no mundo” (Porto Editora, 2003 - 2012). 

Ao incluir uma perspetiva etimológica, ainda que ligeira, do conceito de 

heteronímia, pretendemos apenas usá-la no sentido de melhor explicar ou 

compreender o, aparentemente estranho, fenómeno da morte humana.  

A forma como um acontecimento singular se repercute no outro, no 

plural, a sua surpreendente capacidade de outrar-se. Efetivamente perpetua-se 

nos outros seres humanos de distintas maneiras, criando imediatamente novas 

personagens. Estas resultam, por um lado – das diversas posições pessoais 

face à morte; e por outro da forma como contactam a morte do outro. 

Cada um absorve e devolve à comunidade, de diferentes maneiras, o 

sentido da vida mortal. Quando o eu desaparece (pelo menos sob a forma 

humana…) o que resta é este diálogo, esta heteronímia da sua morte. Este é o 
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único património que lhe sobrevive. Os outros criarão de imediato uma 

personagem à qual darão vida por tempo indeterminado. Cada pessoa que 

sucumbe, origina vários heterónimos de morte, estes representarão o eu 

destruído na consciência do outro que o testemunha.  

Logo, ao investigar estes heterónimos da morte criados pelos outros, 

involuntariamente, encontraremos o único caminho possível para aceder ao eu 

já morto. De sobremaneira, juntando estas partes ou fragmentos da vida 

desaparecida, consegue-se alcançar ou talvez ficar mais perto do todo, do eu, 

este que não mais contactaremos. 

Sempre que por razões diversas tentamos aceder à mundividência de 

um indivíduo já desaparecido, e para tal buscamos os seus parentes, amigos, 

conhecidos, entre outros, talvez não façamos mais que iniciar invariavelmente 

uma metalinguagem da morte individual. Contactando estes outros próximos do 

eu já cumprido, iniciamos um processo de diálogo com os heterónimos 

associados àquela morte. 

Regressando um pouco atrás, destacaríamos um último aspeto 

relevante na formulação alegórica que pretendemos. Partindo novamente da 

casa enquanto representação da morte do eu que a constrói. Devemos alertar 

para o fato de existir aqui um sistema de dupla comunicação.  

Isto é, como vimos existe uma interpretação da construção pelos outros 

que o rodeiam, mas simultaneamente, confirma-se a existência de uma forma 

de comunicação ainda mais intencional, voluntária e direta.  

Todas as casas possuem caminhos, de duplo sentido, que as ligam 

fisicamente a algo maior, uma aldeia, uma vila, uma cidade etc. Também esses 

caminhos representam a capacidade humana, já citada, de outrar-se 

comunicando. Significam, mais além da componente da ligação física à 

comunidade, a correspondência entre o eu e a ideia de desconhecido, da 

descoberta, da procura e do risco. Evidenciando estes, a muito comum, atração 

humana pela riqueza e pela fatalidade.   
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O Idoso desportista e a exaltação da vida 

“Enfim, existem os interesses que são 

próprios da velhice, logo, assim como os 

das idades precedentes se desvaneceram, 

também os da velhice se apagam e, quando 

isso acontece, a saciedade de viver cede o 

lugar ao tempo propício à morte”. 

Marco Túlio Cícero (106 – 43 a.C.) (2009, p. 63). 

 

À luz da nossa perspetiva o tema agora referido carece de um pequeno 

preâmbulo, com vista a definir e nortear a análise sequente.  

Neste sentido, consideramos que o debate entre o desporto e a morte 

possui como ator ou interlocutor privilegiado – o idoso – embora não se limite 

objetivamente, a nenhuma faixa etária humana. Este debate pode ser apenas 

uma experiência interior nunca revelada, mas com um efeito efetivo no 

praticante desportivo de idade avançada. Ou, por outro lado, constituir-se como 

tema de diálogo com colegas e professores. Este intercâmbio pedagógico em 

contexto desportivo, sob a temática da morte, compete também como fator de 

exaltação da vida.  

Concretizando, pensamos que a perceção pessoal do desportista, 

acerca da morte, influenciará o seu leque de opções de vida. Mais ainda, 

consideramos que a prática desportiva poderá influenciar essa mesma 

perceção individual. 

O Professor Anthony Giddens (A) (1997, p. 134) refere: 

“O desenvolvimento de sistemas sociais internamente 

referenciais está na origem do projeto reflexivo do «self». A 

criação de um tempo de vida internamente referencial foi 

influenciada de modo decisivo por uma série de mudanças 

sociais coincidentes. Cada uma delas age no sentido de 

“escolher” o tempo de vida como uma trajetória distinta e 

delimitada em relação a outros eventos envolventes”. 
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A estas mudanças sociais coincidentes poderemos ou não associar o 

fenómeno desportivo entre os mais velhos? Se a resposta for afirmativa, então 

julgamos inevitável a associação consequente à mudança neste tempo de vida 

interior e portanto, talvez fique justificada a possibilidade de exaltação da vida 

inicialmente invocada. 

Realizado o preâmbulo ao tema, procuraremos evidenciar de seguida 

algumas características do fenómeno desportivo no idoso – como experiência 

emancipadora (primeira vez) e como corolário de referencialidade interna ao 

longo de uma vida desportiva. 

O conjunto de modalidades desportivas passíveis, por parte dos 

idosos, de uma prática segura, tal como, as crescentes formas de adaptação 

metodológica e material do desporto a este público-alvo, tem 

incontestavelmente aumentado nos últimos anos.  

O que era impensável ou cumulativamente criticável à algumas 

décadas atrás, parece hoje revestir-se de irreversibilidade. Ao Homem é cada 

vez mais possível praticar desporto durante a vida inteira, logo este fenómeno 

do desporto possuirá também um maior tempo efetivo de influência no 

praticante.  

Assim, o já citado corolário de referencialidade interna resulta de um 

contributo social utópico do desporto e dos seus agentes, tendo este começado 

há algumas décadas atrás. O Professor emérito da Universidade de Brasília, 

Pedro Demo (1985, p. 142) escreveu que “se não tivéssemos utopias, 

contentar-nos-íamos com a relatividade da fase vigente e não nos proporíamos 

mudanças maiores” ora, o desporto possui este cariz profundamente utópico e 

o seu contributo no paradigma de envelhecimento ativo é disso prova. 

O filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov, ao analisar algumas 

obras produzidas entre os séculos XV e XIX, sobre viagens e narrativas 

associadas, escreveu que a “verdade é que a própria existência de uma 

narrativa implica necessariamente a valorização do seu objeto (já que este 

merece ser evocado), e, portanto, uma certa satisfação do seu narrador” (1991, 

p. 97). Ora, julgamos que, honestamente, o mesmo se passará connosco na 

abordagem a este tema. 
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Procuramos uma elevação da pessoa pelo desporto, registando um 

ideal desportivo iminentemente cultural, formador do indivíduo. Ao longo da 

vida, pelo desporto, realiza-se “um combate mais vasto de apologia e defesa 

de uma civilização vincadamente humanista, estética, ética e moral” (Bento, 

2012, p. 23). Assumimos neste sentido, uma visão desportiva para os adultos 

mais velhos, perfeitamente integrada e continuada.  

Trata-se de um processo relacionado com a dimensão humana que 

existe ou deve existir, em todos e todas, do nascimento até à morte. 

Reconhecemos este processo, nas entrelinhas de palavras como estas: 

 “Os idealistas do desporto apresentaram-no como uma 

escola de virtudes e como um fator da saúde ética e moral da 

sociedade” (Bento, 2012, p. 24). 

O desporto enquanto fenómeno invariavelmente complexo, encontra-se 

e interage com os idosos, tal como o faz com os jovens e as crianças, ou com 

adultos portadores de deficiência, entre outros. Todos estes constroem esse 

mesmo fenómeno em que participam e acima de tudo traçam-lhe um rumo. 

Concretizamos dizendo: o homem de idade avançada, naturalmente 

mais perto do desfecho da sua vida deve envolver-se ou não abandonar o seu 

papel desportivo. Esse poderá ser o objetivo fundamental de toda a 

investigação desportiva na população idosa. Defendemos então, um processo 

contínuo de formação, erguemos a escola de valores que não deveria padecer 

com o avanço das idades biológica e cronológica.  

A exaltação da vida, do ser conscientemente mortal, não deverá 

constituir-se como uma ilha, um fenómeno isolado ou uma montra social. O 

desporto pensamos, é forma e instrumento de desenvolvimento humano pelo 

que se prende à realidade concreta da vida. Ora, vender uma segunda (ou 

terceira…) vida ao idoso, através das atividades físicas desportivas, para além 

de constituir uma falácia reporta-nos a um erro ainda maior. 

Nitidamente parece-nos importante lembrar que as alterações 

resultantes da prática desportiva agem sobre o homem todo, sobre a sua vida, 

sobre a forma como se vê. Tenha este, por exemplo: 20, 40 ou 90 anos de 
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idade. Assim, a segunda vida o rejuvenescimento, a vida nova e a eternização 

da juventude para além de serem ideias irrealistas, constituem um desvio 

epistemológico59 de autodestruição desportiva. 

Convenhamos que um idoso que contacta, experimenta e realiza uma 

prática motora desportiva pela primeira vez, ao sentir-se pelo movimento, ao 

aperceber-se das suas possibilidades e limitações, se assim o desejar, altera, 

reorganiza e revoluciona a sua própria vida. A única e irrepetível que possui, 

por tempo indeterminado. Nada mais.  

Portanto, não ganha nenhuma outra vida, não avança para nenhum 

estádio de existência superior. A razoabilidade determina que este se torna, 

isso sim, verdadeiro protagonista do seu trajeto. Reencontra uma via de 

transcendência, de fuga à norma e à rotina da senilidade. 

Escreve o Professor Doutor Sidónio Serpa (2007, p. 371): 

“A enorme evolução que o desporto teve no século XX 

transformou-o nos seus conceitos, práticas e modelos de 

organização. (…) Em consequência registou-se um 

deslocamento do epicentro, originalmente colocado na pessoa 

que o desporto visava melhorar, para o efeito do rendimento 

produzido pelo praticante. De sujeito, o atleta tende a 

transformar-se em objeto”. 

Esta visão do desporto e da sua interação social, a que o autor reporta, 

indica-nos a base da preocupação antes mencionada. Assim, parece radicar 

aqui o corte epistemológico da autodestruição desportiva.  

                                            
59 O termo Epistemologia designa a teoria do conhecimento (Scruton, 2010, p. 21); Atendendo 

à obra de Jean Piaget (1896-1980), “a epistemologia é a teoria do conhecimento válido e, 

mesmo que este conhecimento nunca seja um estado, mas sempre um processo, esse 

processo é essencialmente a passagem de uma menor validade para uma validade superior. 

Daí resulta que a epistemologia é necessariamente de natureza interdisciplinar, visto que um 

tal processo levanta simultaneamente questões de facto e de validade (…) ora, o seu problema 

não é puramente formal, mas consiste em determinar como o conhecimento atinge o real, logo 

quais as relações entre o sujeito e o objeto” (1991, pp. 18,19). 
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A mesma conceptualização (transmitida ao grande público) acerca do 

desporto de alto rendimento impõe-se, com outras vestes, ao paradigma de 

envelhecimento ativo.  

Uma nova indústria floresce, vocacionada para a qualidade de vida e o 

bem-estar dos mais velhos. Um tipo de desporto alquimista60 parece pairar 

sobre uma faixa etária cada vez mais representativa (atendendo ao seu 

número total de efetivos e à sua preponderância social).  

Contrapomos, acreditamos “(…) que os idosos, mais do que ninguém, 

poderão constituir-se como os principais obreiros desta importante tarefa de 

resistência cultural ao imperialismo do culto do imediato ou do efémero” 

(Garcia, 2004, p. 82). Este culto do imediato ou do efémero é uma 

característica social e como tal, age também inevitavelmente sobre o desporto.  

Nesse sentido, talvez crie ou favoreça opiniões e observações como as 

a seguir transcritas: 

“Independentemente de ter sido ou não bem sucedido o 

esforço de alguns de transformar a «prática desportiva» numa 

arte da condição humana, é inegável que a realização de 

desportos tem influenciado marcadamente a evolução da 

nossa sociedade. (…) Todos os desportos ditos «clássicos» 

possuem uma história própria que não passa, de forma alguma, 

pela estruturação de um conjunto de gestos com vista à saúde 

do sistema esquelético do Homem. É, portanto, aqui que 

começa a problemática da tão aspirada síntese entre desporto 

e saúde. A saúde não pode ser conseguida somente pela 

prática suave de determinados desportos, pois, efetivamente, 

não há, em termos biomecânicos e cinesiológicos, um desporto 

que possa ser considerado como uma atividade perfeita (em 

                                            
60 A designação resulta de alquimia, definida como a ciência medieval por excelência. 

Praticada na idade média (compreendida entre os séculos V e XV), “tinha por objetivo o estudo 

da vida, sendo a sua finalidade a descoberta e a fixação de um fermento misterioso, graças ao 

qual a degradação dos corpos e, portanto, a morte, poderia ser retardada quase 

indefinidamente” (Círculo de Leitores, Lda.; Larousse/VUEF, 1997, p. 329). 
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termos fundamentais de saúde esquelética do Homem)” 

(Coelho L. , 2012, p. 42). 

Considerará o leitor mais incauto, que a índole desta citação esbarra 

com o núcleo mais íntimo deste trabalho e do meio onde este se locomove. 

Compete-nos dissecar e usar essas mesmas palavras no sentido da verdade, 

que gostaríamos de alcançar. 

Obviamente, neste contexto, não devemos nem pretendemos avaliar 

criticamente ou aferir a justeza do pensamento expresso na anterior citação. 

Reportamo-nos apenas, a algumas ideias que o autor invoca.  

Consideramos apenas que o imediatismo e o conhecimento 

entrincheirado ou propositadamente parcelar61, resulta frequentemente em 

alguns mal entendidos. Desta forma, concordamos que a história e a base 

primordial dos desportos clássicos ou das atividades que os originaram, não 

possuem um objetivo de conquista da saúde. Efetivamente, a base social, 

mitológica, motora e intelectual que em fusão com o elemento jogo, resultam 

em tantos desportos, não objetiva, pelo menos diretamente, a saúde humana.  

Mais ainda, consideramos perfeitamente natural ou normal não existir 

nenhum desporto ideal, enquanto atividade perfeita para a saúde (seja esta 

observada pelas suas partes ou como um todo).  

Simultaneamente, não vislumbramos nenhuma tão aspirada síntese 

entre desporto e saúde. Apesar de ambas reunirem algumas preocupações 

semelhantes e focarem o ser humano, pensamos que é errado, por ser redutor, 

conceber uma possível fusão ou síntese. 

                                            
61  Ao apontar um tipo de conhecimento caracterizando-o como entrincheirado e parcelar 

pretendemos identificar um fenómeno, que como verificamos ao longo do trabalho, se pode 

descrever como “depauperação das ideias gerais em meio especializado” estas são palavras 

do profícuo autor Edgar Morin (1998, p. 68). O mesmo acrescenta: “A crítica da especialização 

não é, antes de mais, a consequência de uma tomada de consciência da estreiteza da visão 

especializada, mas a consequência de uma tomada de consciência da pobreza das ideias 

gerais que acompanham essa visão especializada” (p. 68). 
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Precisamente, esta pequena análise justifica a nossa postura contrária 

a atomização do pensamento e das formas de conhecimento em geral, também 

a defesa da reflexão transdisciplinar e interdisciplinar. 

Norteando o fenómeno desportivo de forma reflexiva, evitam-se 

equívocos e demonstram-se caminhos. Entre eles as possibilidades que se 

abrem ao idoso, como ao adulto e ao jovem, independentemente das 

circunstâncias sociais, mais ou menos propícias. 

É esta a exaltação da vida que pensamos existir e poder ocorrer, 

sempre que o oportunismo alquimista seja derrotado pela verdade. A utopia do 

desporto que indicávamos no início do texto é assim cronicamente um 

fenómeno por cumprir.  

Trilhou um caminho que resultou neste papel central dentro do 

paradigma do envelhecimento ativo mas não se cumpre porque não acaba. 

Este problema pedagógico acerca da questão da morte humana é disso 

exemplo, representando apenas uma das pontas do iceberg muito mais 

complexo que a atualidade comporta. 
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 Um enquadramento necessário para o Desporto 

“Tudo cabe num conceito só, que colocamos em 

cima de uma mesa em sítio central para o mirarmos e 

remirarmos melhor. Podemos assim dar muitas voltas à 

mesa e, em cada ponto do circuito, desfrutar de duas 

leituras: a que fazemos do conceito e a que fazemos da 

nossa forma de o lermos. Os mais desconfiados ou 

menos seguros de si próprios, ainda olham com 

suspeição em redor, tentando saber se alguém está a ler 

a sua leitura…” 

Alberto Trovão do Rosário (2010, pp. 113, 114). 

No ano de 2010 cumpriram-se 100 anos sobre a implantação da 

república portuguesa. Com o intuito de assinalar a data e de dar a conhecer à 

população nacional e internacional as implicações de tal acontecimento, foram 

realizadas inúmeras atividades de cariz e conteúdo diverso. Igualmente foi 

nomeada uma comissão nacional, encarregada da coordenação e organização 

das diferentes ações de comemoração.  

Iniciamos este enquadramento desportivo, transcrevendo um excerto 

que se inclui na introdução a uma publicação, apoiada pela referida comissão. 

Pode ler-se então na obra Desporto Com Política Nos 100 Anos da República 

(Serpa V. , 2011, p. 7): 

“Serão, afinal, esses cidadãos, muitos deles reconhecidos 

como grandes portugueses e com vincada participação cívica 

no desenvolvimento do País, os primeiros a perceber não ser o 

desporto, apenas, um jogo e uma prática meramente lúdica. 

Antes o entenderam como uma manifestação social, cultural e, 

mais tarde, económica que, por isso, deveria ser considerado e 

integrado, sem preconceitos, na ampla diversidade da vida 

nacional”. 
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Constatamos pelas palavras do autor, que o desporto inclui em si 

diversos tipos de manifestações, apresentando propriedades e características 

mutáveis atendendo às dinâmicas humanas (social, cultural, entre outras). 

 O jornalista Vítor Serpa parece ainda indicar na citação anterior, o 

carácter superior do desporto face ao jogo e a uma prática meramente lúdica. 

Contudo, devemos pensar que se é correto assumir o desporto como 

construção humana enquanto manifestação social, cultural e económica (entre 

outras), devemos igualmente lembrar-nos, que estas mesmas manifestações 

civilizacionais podem ter uma relação estreita com o jogo e a sua eventual 

simbólica.  

Então, o desporto que se pretende considerado e integrado não deve 

descartar-se das propriedades elementares do jogo. Poderia, nesse sentido, 

diluir-se, tornando-se apenas mais uma atividade física. Ao elemento jogo, no 

enquadramento desportivo que ambicionamos, faremos apenas uma alusão 

simples. 

 Cumpre lembrar a clássica (entenda-se como de importância intemporal) 

obra de Johan Huizinga (2003, p. 223), denominada Homo Ludens62, onde se 

pode ler: 

“No caso do desporto, estamos perante uma atividade 

nominalmente conhecida como jogo, mas elevada a um tal grau 

de organização técnica e de profundidade científica que o 

verdadeiro espírito de jogo se encontra ameaçado”. 

Huizinga (2003, pp. 221, 222) aponta ao desporto emergente do início 

do século XX um sentido estéril, enquanto produtor de cultura, parecendo 

resgatar essa função única e exclusivamente para o elemento jogo.  

                                            
62 Homo Ludens surgiu em 1938, pelas mãos de Johan Huizinga (1872-1945). Mais tarde, 

George Steiner escreveu numa introdução à obra “(…) é um livro que vale a pena ler. Pela sua 

humanidade cortês, pela variedade e pelo sabor do conhecimento que exprime. Há em 

Huizinga uma urbanidade e uma crença no valor supremo da arte e da elevação intelectual de 

que o nosso presente amargo obviamente carece” (Huizinga, 2003, p. 13). 
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Insere-se portanto, conforme o nosso desejo, uma dialética63 entre o 

jogo e o desporto que consideramos essencial ao enquadramento que 

pretendemos. Fundamentalmente insistimos na ideia de que o jogo não pode 

ser observado como estrutura acessória do desporto, ou até como um seu 

antepassado. Existem ambos, simultaneamente no espaço e no tempo 

humanos. Eventualmente desenvolvem-se em conjunto e em separado, em 

períodos sempre determinados pelo homem, sendo que este, nem sempre 

parece aperceber-se de tal realidade. Apresentam, isso sim, uma génese 

comum. 

Atendendo ainda à obra do professor e historiador holandês, Johan 

Huizinga, refere este, que “a existência do jogo não está associada a qualquer 

estádio especial de civilização nem a qualquer mundividência. (…) O jogo não 

pode ser negado. Se quisermos, podemos negar quase todas as abstrações: 

justiça, beleza, verdade, bondade, razão, Deus. Pode negar-se a solenidade, o 

jogo não” (2003, p. 19).  

Revela assim, uma defesa real do elemento lúdico da cultura. Para que 

esta alusão simples à dialética entre jogo e desporto, fique mais clara, 

devemos indicar uma definição ou um conjunto de características mais precisas 

de jogo:  

“é uma atividade livre, conscientemente exterior à vida 

«normal», um aspeto «não sério» da vida, mas que, ao mesmo 

tempo, absorve intensa e completamente o jogador. (…) não 

está relacionada com qualquer interesse material, e da qual 

não advém lucro. (…) desenrola-se no interior dos seus 

próprios limites de tempo e de espaço (…) com regras 

                                            
63 O termo «dialética» terá sido usado por Platão (428/427 a.C. – 348/347 a.C.) para descrever 

o método de Sócrates (469/470 a.C. – 399 a.C.), que procurava a verdade filosófica através do 

debate. Mais tarde Kant (1724 – 1804) ter-lhe-á dado um sentido mais preciso, sendo este 

adotado por Hegel. Assim, “a dialética é o método de progredir de uns conceitos para outros, 

pelo que um conceito «mais verdadeiro» (ou como diria Espinosa, «mais adequado») é gerado 

a partir de começos mais inadequados, mediante a superação das oposições que lhes são 

intrínsecas” (Scruton, 2010, pp. 220, 221).   
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antecipadamente estabelecidas. (…) A função do jogo (…) a 

competição por qualquer coisa e a representação de qualquer 

coisa” (Huizinga, 2003, p. 29). 

Assinalando esta relação entre jogo e desporto, circunscritas algumas 

características do primeiro, avancemos então na direção do segundo. 

O desporto cumprirá o seu desígnio vital quando por si, demonstrar ao 

homem, o seu próprio ideal de transcendência. Eventualmente preconiza uma 

evasão do concreto, do material e do biológico. Criando no ser humano um 

desejo de superação, enriquece-o também, cultural e socialmente.  

Escreve o professor Jorge Olímpio Bento (2004, p. 118): 

 “São vários os elementos constituintes do fundamento 

cromossomático do ideal do Homo Sportivus (…) Entre eles 

surge o Homo Ludens, o homem da velhíssima e permanente 

necessidade de jogar (…) Homo Humanus, cavalheiro e 

honrado, nobre de atitudes, virtudes e sentimentos, orientado 

por princípios e valores. É um Homo Aeticus e um Homo 

Aesteticus, formado na escola do carácter que é o desporto, 

amante da liberdade, da beleza, do bem, dos gostos e das 

boas maneiras, capaz de medir e esgotar as suas forças e 

capacidades em competições, sem beliscar o respeito pelas 

normas e pelos adversários”. 

Consideramos o desporto, o único, como iminentemente ético e fértil. 

Uma escola do carácter que envolve a humanidade, porque se mistura e 

multiplica, enquanto a transforma. Esta transformação acontece porque o 

homem se supera, se ultrapassa sem deixar de ser quem é. Usa e habita o 

desporto.  

Portanto, a “reconfiguração do desporto como um projeto ético prolonga 

a senda da libertação e dá razão ao otimismo, porquanto o homem usufrui da 

consciência do infinito” (Bento, 2004, p. 210).  
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 Identificamos algumas nuances, que no nosso entender, são distintivas 

do fenómeno desportivo, contudo, impõe-se um enquadramento mais global 

para a perceção do conceito de desporto. 

Partindo da dificuldade em definir o desporto, propositadamente falamos 

num enquadramento, este cumpre a dupla tarefa de minimizar as nossas 

limitações e organizar as nossas ideias. Optamos então, pelas seguintes 

contribuições para um enquadramento necessário do desporto: 

o A reflexão sobre o próprio ser humano constitui a questão 

magna do desporto. O homem é o seu fundamento e a sua 

finalidade (telos) (Garcia, 2006, p. 19); 

o O desporto é uma forma de o homem se transcender e 

expressar esse seu desejo. É mais que uma manifestação de 

carácter físico ou biológico, trata-se do sentido de uma vontade 

própria (Garcia, 2006, p. 21); 

o “O desporto é para todos, para se praticar tudo, ao longo 

de toda a vida e através de todas as formas possíveis e 

imagináveis” (Garcia, 2006, p. 21); 

o Encenação da excelência humana e a glória desportiva 

celebrada numa religião dessacralizada (Costa, 2006, p. 51); 

o “O desporto é uma forma de cultura motora e corporal 

institucionalizada à escala mundial” (Bento, 1991, p. 72); 

o Existência de uma paisagem desportiva atual diversificada 

“onde se conjugam o espaço fechado e o espaço aberto, o 

espaço formal e não-formal o estádio e a praça, o pavilhão e o 

jardim, a piscina e os rios” (Constantino, 1993, p. 136); 

o “O herói enquanto figura mítica vem representar o mortal, 

que transcendendo essa sua condição aproxima-se dos deuses 

em razão de um grande feito. (…) Transpondo para os nossos 
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dias temos no atleta de alto rendimento uma espécie de herói 

onde quadras, campos, piscinas e pistas assemelham-se a 

campos de batalhas em dias de grandes competições” (Rubio, 

2001, p. 99); 

o “No que diz respeito à significação antropológica do 

recorde, característica específica do desporto moderno, 

podemos concluir o seguinte: o homem da sociedade moderna, 

de que o desportista é imagem simbólica, não se sente 

satisfeito com o progresso conseguido, com a situação que 

conquistou. Sente necessidade de ir mais além. (…) Bater 

todos os recordes parece ser a vocação do homem. (…) O que 

me interessa fundamentalmente a mim, e com isto descubro 

toda a significação antropológica do recorde, é correr e saltar 

sempre mais do que eu próprio. Quando bater o meu último 

recorde, atingi a perfeição da minha realização pessoal” (Costa, 

1993, pp. 129, 130); 

o “Todos os desportos são, em si mesmo, potenciais 

portadores de qualidades estéticas, independentemente da 

expressão formal das ações desportivas (…) O desporto de alto 

nível constitui, é sabido, um importante estímulo para milhões 

de espectadores, gerando emoções e propiciando vivências, 

recordações, representações, de inquestionável valor estético” 

(Marques, 1993, p. 36); 

o “(…) o fenómeno desportivo e as atividades desportivas 

praticadas em sociedade justificam e tornam imperativo o seu 

ensino na escola e no clube. (…) De facto, o desporto é um 

constructo cultural que promove vários tipos de interações 

potencialmente educativas. (…) Advoga-se, assim, o desporto 

simultaneamente como objeto e meio de educação” (Gomes, 

1993, pp. 512, 513); 
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o O conceito de alto rendimento desportivo relaciona-se 

num plano elevado com seleção, rigor e exigência. Neste 

sentido, apenas alguns dos melhores se encontram neste nível 

de prática desportiva. O alto rendimento define classificações e 

resultados desportivos de mérito através de padrões 

desportivos internacionais (Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I.P., 2012); 

o “(…) só se pode competir entre iguais: ninguém pode 

medir as suas forças com os deuses nem com o monarca 

absoluto ou o representante de uma casta superior. Só quem 

me reconhece como igual compete comigo e é capaz de 

camaradagem na rivalidade. A competição é uma força 

socializadora, porque para competir precisa-se dos demais: 

ninguém compete só” (Savater, 2010, p. 97);  

o “Podemos obrigar as pessoas a marchar, podemos 

obrigá-las – sob coações, receios, medos, ameaças de terror e 

até sob promessas – a praticar atos de grande risco corporal, 

mas não podemos forçá-las a um resultado de nível mundial, a 

um recorde continental, olímpico ou mundial numa qualquer 

disciplina desportiva. O desporto é uma das poucas reservas 

de ação pessoal no nosso mundo organizado, regulado e 

controlado. É uma verdadeira «escola do auto-rendimento!»" 

(Bento, 1991, p. 72); 

o A inatividade física é agora considerada como o quarto 

maior fator de risco de mortalidade, estimando-se globalmente 

3.2 milhões de mortes associadas. Atividades físicas regulares 

e moderadas – como caminhar, pedalar, ou participar em 

desportos – tem benefícios significativos para a saúde (World 

Health Organization (B), 2012). 
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Este conjunto de informações, pretende representar as diversas 

componentes do enquadramento do conceito de desporto que ambicionamos. 

Devem ser observadas na totalidade, estando todas em revisão constante.  

Assim, encontram-se longe de constituir uma proposta para um quadro 

axiológico do desporto. Serão essencialmente axiomas, que consideramos de 

importância fulcral para o presente trabalho. Ao pensarmos e lermos a palavra 

desporto no contexto destas páginas, devemos ter presente o seguinte 

agregado de participações, com vista ao fenómeno na sua globalidade (ver 

Figura 8).  

RREEFFLLEEXXÃÃOO  

TTRRAANNSSCCEENNDDÊÊNNCCIIAA  

UUNNIIVVEERRSSAALL//TTOODDOOSS  

EEXXCCEELLÊÊNNCCIIAA  //GGLLÓÓRRIIAA  

HHEERRÓÓII  EE  MMIITTOO  

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

RREECCOORRDDEE  

...... 

DDEESSPPOORRTTOO  

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  

AALLTTOO  RREENNDDIIMMEENNTTOO  

CCOOMMPPEETTIIÇÇÃÃOO  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

EESSTTÉÉTTIICCAA  

EESSPPAAÇÇOOSS  

SSAAÚÚDDEE  

…… 

Figura 8 - Proposta de enquadramento desportivo. 

Acatemos então os escritos deixados pelo Padre e Doutor em Filosofia 

Henrique C. de Lima Vaz (2004, p. 162), quando refere em consonância com o 

que designa como compreensão filosófica ou transcendental do corpo, que “se 

percorrermos a história das conceções do homem, veremos que um dos fios 

contínuos que a orientam é o problema do corpo, que surge como primeiro 

enigma para o homem que se volta para a compreensão de si mesmo”.  

Ora, este problema do corpo que resulta na dúvida e consequente 

reflexão, aparece-nos hoje, também, como o problema do movimento 

intencional, o problema do desporto, sendo que neste particular, o homem 

parece ter já entendido que não será suficiente o diálogo consigo mesmo.  
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Particularidades do desporto no idoso 

A prática de AFD apresenta para o idoso, de resto como para qualquer 

outro estádio maturacional humano, particularidades que importa destacar. De 

acordo com a OMS, está demonstrado que a atividade física regular conduz a 

grandes benefícios para a saúde, tanto à faixa etária compreendida entre os 18 

e os 64, como para as pessoas com 65 ou mais anos de idade, registando-se 

também resultados animadores principalmente entre os mais velhos entre os 

idosos, que são tendencialmente os mais propensos à inatividade (World 

Health Organization, 2010).  

A OMS estabelece algumas recomendações específicas para a prática 

de atividade física e desportiva no idoso (ver Figura 9).  

 
oo  OOss  aadduullttooss  aacciimmaa  ddooss  6655  aannooss  ddeevveerrããoo  ffaazzeerr  ppeelloo  mmeennooss  115500  mmiinnuuttooss  ppoorr  sseemmaannaa  ddee  

aattiivviiddaaddee  ffííssiiccaa  aaeerróóbbiiaa  ((ccaammiinnhhaarr,,  aannddaarr  ddee  bbiicciicclleettaa,,  ggiinnáássttiiccaa……)),,  ddee  iinntteennssiiddaaddee  

mmooddeerraaddaa  oouu  ppeelloo  mmeennooss,,  7755  mmiinnuuttooss  ddee  aattiivviiddaaddee  ffííssiiccaa  iinntteennssaa  oouu  uummaa  ccoommbbiinnaaççããoo  

eeqquuiivvaalleennttee  ddee  aattiivviiddaaddeess  mmooddeerraaddaass  ee  iinntteennssaass;;  

  

oo  AA  aattiivviiddaaddee  ffííssiiccaa  ((aaeerróóbbiiaa))  ddeevvee  sseerr  rreeaalliizzaaddaa  eemm  sséérriieess  ccoomm  ppeelloo  mmeennooss  1100  mmiinnuuttooss  

ddee  dduurraaççããoo;;  

  

oo  PPaarraa  bbeenneeffíícciiooss  aaddiicciioonnaaiiss  ddee  ssaaúúddee,,  aass  ppeessssooaass  aacciimmaa  ddooss  6655  aannooss  ddeevveerrããoo  

aauummeennttaarr  aa  aattiivviiddaaddee  ffííssiiccaa  ((aaeerróóbbiiaa))  mmooddeerraaddaa  ppaarraa  330000  mmiinnuuttooss  ppoorr  sseemmaannaa,,  oouu  115500  

mmiinnuuttooss  ddee  aattiivviiddaaddee  ffííssiiccaa  aaeerróóbbiiaa  iinntteennssaa  ppoorr  sseemmaannaa,,  oouu  uummaa  ccoommbbiinnaaççããoo  

eeqquuiivvaalleennttee  ddee  aattiivviiddaaddee  mmooddeerraaddaa  ee  iinntteennssaa;;  

  

oo  OOss  aadduullttooss  ddeessttee  ggrruuppoo  eettáárriioo,,  ccoomm  ffrraaccaa  mmoobbiilliiddaaddee,,  ddeevveemm  rreeaalliizzaarr  aattiivviiddaaddee  

eessppeeccííffiiccaa  ppaarraa  mmeellhhoorraarr  oo  eeqquuiillííbbrriioo  ee  eevviittaarr  qquueeddaass,,  eemm  33  oouu  mmaaiiss  ddiiaass  ppoorr  sseemmaannaa;;  

  

oo  AAttiivviiddaaddeess  ddee  ffoorrttaalleecciimmeennttoo  mmuussccuullaarr  ddeevveemm  sseerr  ffeeiittaass,,  eennvvoollvveennddoo  ggrraannddeess  ggrruuppooss  

mmuussccuullaarreess,,  eemm  22  oouu  mmaaiiss  ddiiaass  ppoorr  sseemmaannaa;;  

  

o QQuuaannddoo  ooss  aadduullttooss  nneessttaa  ffaaiixxaa  eettáárriiaa  nnããoo  ppuuddeerreemm  ffaazzeerr  aa  qquuaannttiiddaaddee  rreeccoommeennddaaddaa  

ddee  aattiivviiddaaddee  ffííssiiccaa,,  ddeevviiddoo  aa  ccoonnddiiççõõeess  ddee  ssaaúúddee,,  ddeevveemm  sseerr  ffiissiiccaammeennttee  ttããoo  aattiivvooss  

qquuaannttoo  aass  ssuuaass  ccaappaacciiddaaddeess  ee  ccoonnddiiççããoo  oo  ppeerrmmiittaamm.. 

 

Fonte: (World Health Organization, 2010, p. 31). 

Figura 9 - Prática de atividade física com vista à saúde no idoso (recomendações da OMS). 
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Refere o mesmo organismo internacional que o cumprimento dessas 

recomendações melhora a condição cardiorrespiratória e muscular, a saúde 

óssea, a funcionalidade, e reduz o risco de doenças não declaradas, a 

depressão e o declínio cognitivo (2010, p. 31)64. 

Assim, parece ser cada vez mais evidente que o idoso enquanto 

praticante desportivo, e também como seu agente e protagonista, terá 

percorrido um longo caminho em pouco tempo. As possibilidades e o prazer da 

prática desportiva parecem finalmente incluir os mais velhos de forma 

inequívoca.  

Neste sentido, ao mencionarmos o idoso desportista, visualizamos (em 

consonância com o enquadramento desportivo anteriormente elaborado) os 

homens e mulheres mais velhos, enquanto protagonistas de uma cidadania e 

intervenção social que não se perde pelo envelhecimento.  

Também através das particularidades da AFD alcançamos uma 

exaltação da vida, precisamente quando muitos consideram que esta é mais 

decadente. Efetivamente as sociedades onde o paradigma do envelhecimento 

ativo65 está mais em foco, parecem compreender que a integração social do 

idoso passa antes e fundamentalmente, por criar condições para que ao longo 

da vida, o afastamento, o isolamento e o descrédito pessoal, não vinguem.  

Indica a Professora Doutora Leonéa Santiago (2006, p. 246) que 

“Quando as pessoas ficam velhas parecem perder ou sair dos seus círculos 

sociais de pertencimento e interação social que compunham, centralmente seu 

quotidiano”. Segundo a mesma autora, esta perda de interação social 

processa-se em pelo menos três planos distintos, sendo estes: 

                                            
64 O documento a que a referência reporta está escrito em inglês, sendo a tradução da 

responsabilidade do autor.  

65 A expressão envelhecimento ativo designa um processo de otimização das oportunidades 

para a saúde, a participação e a segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida ao 

longo do processo de envelhecimento. Aplica-se quer aos indivíduos quer a grupos 

populacionais específicos. Assim, a palavra ativo refere-se à participação contínua nas 

questões sociais, económicas, culturais, espirituais e cívicas, não atendendo apenas à 

capacidade de estar fisicamente ativo ou de constituir uma força de trabalho (World Health 

Organization (A), 2012). 
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o O plano familiar – “O velho torna-se alguém que requer 

cuidados e atenções, já não sendo aquela pessoa que protegia 

os seus filhos” (Santiago, 2006, p. 246); 

 

o O plano social – “A velhice aparece como um caminho de 

redução da sociabilidade, de aumento da possibilidade de 

solidão, de perda do reconhecimento familiar e extrafamiliar, 

enfim como redução do eu que se forma e reconhece a partir 

do relacionamento com os outros” (2006, p. 246); 

 

o O plano profissional – “(…) ao afastar-se do mundo 

produtivo, o indivíduo é obrigado a estabelecer um novo 

sistema de valores, onde deverá pautar a sua vida, 

reordenando deste modo sua autoidentidade, em função das 

novas rotinas” (p. 246). 

 

Atendendo à problematização do envelhecimento humano, a Comissão 

Europeia, através do seu órgão de estatística, refere que uma saúde deficitária 

(compreendendo os vários constituintes do conceito) resulta num fator chave 

para a situação de reforma antecipada.  

Neste contexto, a manutenção da autonomia e independência das 

gerações mais velhas, tornou-se uma meta para alguns políticos. A aposta 

numa melhor saúde apresenta potencialidades tais como: melhorar o bem-

estar dos indivíduos; estender as suas vidas profissionais – fornecendo um 

estímulo para o crescimento económico; reduzir a pressão global sobre os 

sistemas de saúde e de apoio social (Eurostat - European Commission, 2012).  

Encontram-se assim identificadas, algumas particularidades do 

universo desportivo do idoso. Percebe-se um ambiente social e político 

favorável à prática desportiva, contudo, nem sempre seremos tão perentórios 

se pensarmos nas reais razões que fazem despoletar esse inusitado interesse. 

Importa reter, como linha orientadora, a posição também defendida 

pelo Colégio Americano de Medicina Desportiva que reitera a defesa do 

exercício físico em adultos saudáveis, assim como em adultos mais velhos. 
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Refere igualmente que a idade não deve ser um fator limitante para o início de 

um programa de atividade física (sempre com aprovação médica) devendo os 

exercícios propostos serem progressivos, individualizados e envolver todos os 

principais grupos musculares (Bemben, 2012, p. 2).  

De forma meramente demonstrativa podemos referir os seguintes 

resultados positivos, acerca de um programa regular de danças tradicionais 

para a população idosa: desenvolvimento de capacidades motoras e físicas; 

melhoria das relações sociais, comunicação; desenvolvimento artístico e 

capacidade criativa; incremento de algumas competências intelectuais e 

cognitivas, entre outras (Varregoso, 2012, pp. 277, 278).  

Decorre ainda do tema central do texto, a necessidade de compreender 

e alertar para um desporto visando a população mais velha, adaptado 

metodológica e didaticamente, pensando a pessoa idosa dentro das suas 

particularidades. Assim, a transposição literal de práticas pedagógicas entre 

diferentes idades, frequentemente resulta ineficaz e inadequada.  

Percebe-se então, que o campo de investigação transdisciplinar é 

inevitável. Sendo a atividade desportiva no idoso – mais uma matéria de ensino 

– deve ser pensada e construída com as mesmas cautelas que todas as 

outras, obedecendo fundamentalmente às suas especificidades e objetivos. 

Segundo Jorge Olímpio Bento (1987, p. 61): 

“A análise da estrutura da personalidade é decisiva para a 

definição das componentes das grandezas diretoras (objetivo, 

conteúdo e método) e das formas de organização do processo 

educativo. O «principal problema da elaboração de programas» 

de ensino é propriamente o da contemplação da práxis social e 

da cultura humana sob a perspetiva da personalidade, do 

desenvolvimento unitário das suas componentes ou aspetos. À 

estrutura da personalidade devem ser submetidos todos os 

dados referentes ao processo pedagógico”. 

Decorre então das palavras supracitadas, a necessidade de um 

conhecimento real e dinâmico acerca do envelhecimento humana e das suas 
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implicações gerais e particulares. Resulta igualmente importante o diagnóstico 

e o conhecimento efetivo das principais características do indivíduo idoso. 

Apenas neste sentido a prática desportiva poderá progredir de forma segura e 

coerente, entre os mais velhos. 
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Diálogo tanatológico e desporto sénior 

“E que diferença entre as representações de 

velhos imaginários e os retratos de verdadeiros velhos! 

Se os primeiros são odientos, como símbolos das 

misérias da velhice, bodes expiatórios carregados pela 

raiva face aos defeitos e fraquezas da idade, os 

segundos mostram-se dignos, exprimem a sabedoria e a 

experiência de indivíduos concretos tantas vezes 

admiráveis. Claro, o retratista não podia fazer do rosto 

do seu cliente uma imagem feia e devia representá-lo de 

modo a ser reconhecido e o quadro fosse uma obra de 

arte que se gostasse de admirar”. 

Georges Minois (1999, p. 356). 

O desporto para as pessoas mais velhas congrega, como vimos nos 

temas anteriores, uma variedade enorme de conteúdos e intersecções. A 

existência de um diálogo sobre a morte, enquanto foco deste estudo, assume-

se apenas como mais uma pequena parcela de um fenómeno desportivo que é 

também, educativo e formativo.  

Alertando todos os intervenientes desportivos para esta temática, o 

desporto como fenómeno humano, sairá com certeza reforçado. Integrar como 

uma vertente mais do seu processo educativo e formador – o diálogo sobre a 

morte – é defender “a necessidade de incluir uma pedagogia tanatológica no 

contexto educativo, para que verdadeiramente se cultive uma educação 

holística de todas as dimensões do ser humano” (Oliveira J. H., 1999, p. 155). 

A preparação para este diálogo tanatológico em contexto desportivo parece 

pertencer ao quadro axiológico do mesmo, enquanto fenómeno holístico e 

multidimensional. Eventualmente, não poderá ser integrado como um 

constituinte básico da propedêutica para o ensino desportivo, mas ainda assim 

o seu papel é importante. 

A preocupação que o tema acarreta preconiza uma reflexão dos 

agentes desportivos envolvidos e logo, uma tomada de consciência não linear 

e pessoal. Descreve o Professor Doutor José Curado (1994, p. 73): 



 

131 
 

“(…) os macroproblemas de uma teoria global das 

representações da morte (diversidade, semelhança estrutural, 

indícios da arquitetura profunda do psiquismo humano, 

testemunhos de alteridade e da procura do Outro radical etc.) e 

das muitas doutrinas tanatológicas (história comparada das 

religiões, estudos clássicos, escatologia cristã e islâmica, 

perspetivas psiquiátricas e psicológicas, o folclore da morte, as 

antropologias filosóficas que enfatizam a finitude da condição 

humana e a evanescência dos propósitos e dos valores 

perante o horizonte tanático, as políticas e ideologias da morte, 

etc)”. 

 

Tendo em conta esta exposição, ainda assim sucinta, de 

macroproblemas relativos ao fenómeno da morte humana, recuperamos uma 

expressão usada anteriormente quando mencionávamos uma reflexão e 

tomada de consciência não linear e pessoal.  

A perceção de um universo de macroproblemas relativos à morte, e o 

nível de importância atribuída aos mesmos, resulta do trajeto pessoal de vida e 

da visão construída da atividade desportiva. Logo, para cada professor ou 

treinador a reflexão acerca do diálogo tanatológico será invariavelmente uma 

tomada de consciência não linear e pessoal. 

Contudo, como procuramos demonstrar nas páginas precedentes, a 

dificuldade em explicar e ainda mais em entender a realidade mortal humana é 

contundente. Ora, como poderemos preparar ou planificar uma estratégia de 

intervenção ou ação, em âmbito desportivo, relativamente a um fenómeno que 

não conseguimos travar ou circunscrever numa definição?  

Sobre a aparente dicotomia entre explicar e entender, ao nível do 

trabalho de pesquisa/investigação científica e humanística, devemos deter-nos 

um momento.  

A recolha de informação sobre o tema e o reconhecimento de muitas 

das suas intersecções impossibilita uma conclusão linear simples. Assim, ao 

termo explicação, podemos neste enquadramento associar “a busca por razões 
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causais que levem à redução da complexidade das conexões de certos fatores 

podendo estes ser isolados como acontece na situação de laboratório” 

(Eichberg, 2012, p. 5). Por outro lado, quando buscamos uma abordagem 

próxima do termo entender, visualizamos “um caso, uma situação, um texto, 

uma biografia. Destes fenómenos, são traçadas linhas em direções diferentes. 

(…) O número de direções e conexões são em princípio intermináveis – é por 

isto que as novas gerações de pesquisadores poderão descobrir novos 

aspetos” (Eichberg, 2012, p. 6).  

Observando estas considerações, percebemos que não precisamos de 

uma definição conclusiva sobre a morte humana para poder estudar ou 

imaginar uma intervenção no discurso tanatológico desportivo. Podemos 

concretamente abrir um espaço para novas questões que terão maior ou menor 

valia em função do nível de conhecimento cultural, histórico e científico 

apresentado. 

Destacamos que esta não é uma questão de tipo metodológico, 

representa no seu âmago a luta entre a objetividade e a subjetividade. Isto é, 

ao analisarmos os constituintes do nosso estudo (a morte, o diálogo 

tanatológico e o desporto para idosos) facilmente compreendemos que o seu 

elemento de ligação mais proeminente é o ser humano. Logo, será justo dizer 

que “assim que o objeto é um ser vivo, a separação entre objetividade e 

subjetividade torna-se problemática” (Eichberg, 2012, p. 12). 

A presença do sentido e da perceção da morte no idoso, mais 

precisamente, a manifestação da sua subjetividade face ao fenómeno, no 

contexto da aula e porque não dizê-lo, do treino desportivo, é uma das razões 

principais para a realização deste trabalho.  

Como reagir e agir ao diálogo sobre a morte durante a atividade física 

desportiva? Qual o posicionamento do professor responsável pela aula? 

Consideramos, com alguma segurança, que este diálogo tanatológico que 

emerge naturalmente (como emerge naturalmente a reflexão sobre a morte 

durante a vida) é característica comum a todas as modalidades desportivas 

praticadas por idosos.  
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Importa igualmente esclarecer que relativamente ao teor deste diálogo 

– o conteúdo, a forma de o expressar e a sua influência – isso sim, variará de 

indivíduo para indivíduo e de grupo para grupo. 

Convenhamos então, que nesta sequência de raciocínio, seria 

necessário para cada idoso praticante e para cada grupo desportivo particular, 

elaborar ou preparar um tipo específico de discurso tanatológico. Procurando 

também, através deste, fazer cumprir o fim último da atividade que se baseia, 

em nossa opinião, no enquadramento desportivo anteriormente indicado. Ora, 

estaríamos na presença de uma tarefa pouco realista e inexequível.  

Mais plausível será, após um reconhecimento da importância do tema, 

dotar e fazer-se dotar (no sentido autodidata do termo) de uma 

conceptualização própria sobre a morte. Melhorando as competências de 

diálogo tanatológico do professor da AFD, talvez este desenvolvimento pela 

motricidade estivesse mais perto do sucesso. 

Portanto, objetiva-se apenas um pequeno contributo para o 

reconhecimento e resolução de um problema, que afeta a pessoa idosa no 

contexto desportivo (seja ele competitivo/rendimento ou recreativo/lazer). 

Um primeiro passo: a heresia 

   “Conhecer não é ter certezas absolutas, é saber dialogar com a incerteza”. 

Manuel Sérgio (2011, p. 23). 

Consideramos que a utilização do termo heresia pode representar aqui, 

uma mudança, que pensamos positiva, em contraste com algumas ideias 

estanques.  

Isto é, quando falamos na inclusão obrigatória e necessária do discurso 

tanatológico na prática desportiva com os mais velhos, eventualmente esta 

posição será considera como herege e contrária aos valores fundamentais do 

desporto. 

Atendendo à palavra heresia: 

“A palavra grega airéu significa «levar»; o médio airéomai 

quer dizer «tomar para si próprio» ou «escolher». Assim, airésis 
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significa uma escolha, entendida como o ato ou o objeto da 

própria escolha” (Kochakowicz, 1987, p. 301); 

“Há heresia quando existe uma igreja que pretende 

possuir uma verdade fora do tempo. É precisamente esta 

pretensão que, em determinadas mudanças tornadas 

necessárias pelas transformações da sociedade, da economia, 

da cultura, faz corresponder tensões e ruturas, dado que 

alguns se pronunciam por uma atualização, outros pela 

manutenção das tradições: atitudes estas que podem ser 

consideradas inaceitáveis pelas autoridades eclesiásticas” 

(1987, p. 325); 

“É no contexto de uma luta entre a Igreja e os heráticos 

que a noção moderna de tolerância vai ser elaborada, e o 

mesmo se diga para o problema da separação entre igreja e 

estado” (p. 325); 

“Negação ou refutação voluntária de uma ou mais 

afirmações da fé. Doutrina de origem cristã contrária à fé 

católica e condenada pela Igreja. Ideia, conceção considerada 

contrária às ideias, às conceções geralmente admitidas” 

(Círculo de Leitores, Lda.; Larousse/VUEF, 1998, p. 3562). 

Pensarão muitos que um desporto da vida, e da sua preservação, é 

inevitavelmente contrário ao diálogo sobre a morte. Considerando-o nefasto e 

contraproducente. Assumimos a postura contrária. A recusa em falar 

diretamente sobre a problemática da morte no contexto desportivo, como se de 

uma heresia se tratasse, essa sim, poderá ser comparada a uma tentativa de 

fuga a céu aberto. Inglória e ineficaz, portanto. 

Um tipo de diálogo que “revela como ponto comum a cultura, entendida 

como instrumento necessário para o homem viver a vida, distinguir os mundos 

da natureza e da cultura e, ainda, como lugar a partir do qual o homem constrói 

um saber que envolve processos de socialização e aprendizagem” (Gusmão, 

1997, p. 7). Neste sentido se o processo de educação formal tende a integrar 

uma visão sobre a morte do Homem, julgamos que o mundo desportivo deverá 
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caminhar na mesma direção, e no que toca aos atletas idosos esta 

preocupação deverá atingir o seu máximo expoente.  

Trata-se em larga medida de pensar uma evolução humana 

“dependente do incremento de complexidade da consciência e de superação 

do egocentrismo sendo que ambas as vertentes dependem do conhecimento, 

consideramos que a Educação para a Morte é um ramo importante ou uma 

parte essencial da árvore que nos interessa, a Educação da Consciência” 

(Herrán & Cortina, 2007, p. 6).  

Esta educação da consciência processa-se até à morte não sendo uma 

responsabilidade apenas da Escola, enquanto instituição juvenil. O desporto 

para ser realmente consequente face às suas potencialidades, deve integrar-se 

e interagir com este processo de vida consciente. Descartando a tão comum 

heresia da morte do seu meio, conseguirá aproximar-se “de um paradigma 

construtivista, humanista, holístico e da complexidade” (Flores., Soto., & 

Garcés, 2011, p. 1). 

Um segundo passo: a verdade e a mentira 

Após o primeiro passo, abertas as «hostilidades» de uma presença 

(assumida e encarada de frente) do pensamento e discurso sobre a morte na 

prática desportiva, abordemos então o conteúdo desse diálogo tanatológico. 

Anselmo Borges (1988, p. 295), no Colóquio da Vida à Morte, observou: 

“É urgente reconquistar a sabedoria da meditação da 

morte, para que a existência readquira dimensão autêntica. (…) 

O pensamento da morte liberta da alienação, faz a triagem 

entre o que vale e o que não vale, liberta para a liberdade. Na 

antecipação da minha morte, compreendo-me como totalidade 

daquilo que, entretanto, fizer de mim mesmo: aí, está o meu 

valor, e não no conjunto dos meus haveres (…). Na 

antecipação da morte, capto o valor único da pessoa, que vale 

mais do que todas as coisas”. 



 

136 
 

O desporto e a AFD, na sua multiplicidade de opções, podem adquirir 

um papel fundamental também na vida do idoso. O desporto não deve ser 

perspetivado no imediatismo social dominante. Precisamente, consideramos 

que não pertence a esta ou àquela época. Nem sequer a qualquer conjunto de 

instituições.  

Sendo património humano, deve basear-se em valores universais e 

intemporais, apesar de todas as mutações que sofre, por ser também 

naturalmente objeto de criatividade. Este património desportivo humano 

multiplica-se, não se podendo subtrair.  

Ora, a prática desportiva ao serviço da mentira, faz resvalar o desporto 

para o descrédito. A associação entre qualquer desporto e os ideais de 

juventude eterna, de ocultação da velhice e da morte, negam e descredibilizam 

o próprio fenómeno desportivo. Antes, como referiu acima Anselmo Borges, O 

pensamento da morte liberta da alienação, faz a triagem entre o que vale e o 

que não vale, liberta para a liberdade. 

A decisão entre um discurso de verdade ou de mentira não deve ser 

visto como simples. Parece existir no ser humano um medo da morte que 

possui raízes muito profundas. Sobre este aspeto as “perspetivas 

antropológicas, filosófica e psicanalíticas oferecem evidências racionais de que 

o medo da morte é uma resposta natural, de acordo com todas as tentativas do 

organismo biológico para preservar a vida” (Moore & Williamson, 2003, p. 3). 

Contudo, existe uma outra escola de pensamento, para “alguns 

sociólogos o medo da morte não é necessariamente inato (…) talvez a mais útil 

conceção acerca do medo da morte seja a de que se trata de uma variável 

sujeita à manipulação pelo contexto social. A cultura social pode oferecer 

explicações acerca da morte que reprimam ou encorajem o medo, de acordo 

com as necessidades da sociedade” (Moore & Williamson, 2003, pp. 3, 4). 

Tendo em conta as citações anteriores compreendemos que muitas 

vezes a orientação e o teor do diálogo não dependerá apenas e só da vontade 

dos interlocutores! Ainda assim e concluindo, se ao crescimento e 

reconhecimento do desporto sénior enquanto potencialidade social, económica, 

cultural e pessoal, não for somada a verdade sobre a morte, enquanto 
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possibilidade de diálogo tanatológico no contexto da prática desportiva, então 

verdadeiramente, enfrentamos um problema ainda maior e já diagnosticado 

como o “desaparecimento dos limites entre o humano e o inumano, dos limites 

da vida e da morte (…)” (Baudrillard, 1995, p. 148).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa descritiva 

“Partilhar a vida quotidiana do observado, os seus trabalhos, as suas conversas, as 

suas festas, impõe-se a todo aquele que deseja apreender a sua visão do universo, 

captar as motivações dos seus atos e compreender o seu sistema de valores”. 

Claude Rivière (2004, p. 25). 
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Caracterização do grupo e das atividades desportivas  

O grupo sénior protagonista do estudo, forma parte do programa 

concelhio de atividade física para a terceira idade, designado como Programa 

Movimento e Bem-estar (PMBE)66. Este programa é coordenado pela Divisão 

de Ação Social e Qualidade de Vida (DASQV), sendo esta um órgão da 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (CM-SMF).  

O programa encontra-se em atividade desde o ano de 2001, contando 

na atualidade com 49 grupos de Ginástica Funcional e Hidroginástica, 

espalhados pelas 31 freguesias do mesmo concelho. Para o ano de 2011 e 

2012 (as aulas decorrem entre outubro e julho) o total de participantes rondou 

os 1900 atletas, com uma relação aproximada de 1 homem por cada 3 

mulheres inscritas.  

As aulas são orientadas por 32 professores/as de Educação Física e 

Desporto, distribuídos entre as diversas entidades concelhias (Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia e Associações). 

Trata-se de um programa propositadamente integrado dentro das 

ideias do recente paradigma de envelhecimento ativo, segundo a DASQV: 

“O programa Movimento e Bem-estar foi criado para 

promover a prática do desporto, associado a um estilo de vida 

mais ativo, e contribuir para a melhoria da saúde, autonomia e 

qualidade de vida dos participantes, bem como promover a sua 

participação social e comunitária” (Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira, 2012). 

Outra vertente do PMBE, e prova da sua versatilidade, são as 

atividades paralelas desenvolvidas ao longo de cada ano, referimo-nos às 

Caminhadas e às Matinés Dançantes (todas as caminhadas são seguidas de 

uma sessão de Tai-Chi Chuan). Estas atividades decorrem semanalmente, 

                                            
66 Como foi indicado ao longo do desenvolvimento da metodologia, o investigador integrava o 

conjunto de professores de AFD responsável pelo PMBE, pelo que a informação aqui divulgada 

resulta do seu conhecimento direto do programa. Contudo, a mesma pode ser facilmente 

confirmada através da DASQV da CM-SMF. 
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sendo a terça-feira dedicada à Matiné Dançante e a quinta-feira associada à 

Caminhada, sempre a partir das 14h. Estas atividades paralelas possuem 

ainda a particularidade de percorrer, ao longo do ano, todas as 31 freguesias 

de Santa Maria da Feira, sendo dinamizadas pelos diversos grupos. 

Devemos também incluir nesta descrição, uma outra faceta de grande 

interesse do programa. Operam-se ainda torneios (atribuição de prémios, 

seleção dos vencedores com pódio para os três primeiros etc.) e atividades de 

demonstração, tentando a coordenação, que estas se adaptem o mais possível 

às exigências e capacidades dos atletas.  

Falamos portanto, dos Jogos de Natal, dos Jogos de Páscoa e das 

Olimpíadas Seniores, que cumpriram no ano de 2012 a sua oitava edição 

consecutiva. Relativamente às Olimpíadas Seniores (as provas tem a duração 

de três dias) a chama olímpica é transportada durante o cortejo de abertura 

pelo atleta mais velho do programa, cabendo a honra, em 2012, a um homem 

com 97 anos de idade. 

Dentro deste contexto, os idosos entrevistados integram o grupo da 

Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira. O grupo possui cerca de 34 

pessoas com participação regular, sendo a grande maioria do sexo feminino. O 

PMBE define os 60 anos como idade mínima para ingressar nas atividades.  

Atendendo a este aspeto, existem indicações expressas (por parte do 

referido órgão de poder local) para que as entidades aceitem pessoas 

desempregadas, entre outras situações consideradas prioritárias 

(independentemente de terem ou não o limite mínimo de idade referido). Neste 

sentido, também este grupo estudado enquadra uma perspetiva, porventura, 

transgeracional. Isto é, o grupo congrega pessoas dos 56 aos 84 anos de 

idade, com trajetos de vida e profissões muito diversificadas.  

Igualmente, queremos realçar que dentro do grupo escolhido existem 

atletas com 8 anos de prática desportiva regular no PMBE (alguns dos quais 

foram nossos interlocutores nas entrevistas) assim como, outros com apenas 

um ano de participação. O grupo possui ainda uma equipa de Boccia Sénior, 

que conta já com algumas participações de destaque ao nível nacional, 

especialmente na competição pela Taça de Portugal da modalidade.  
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Finalmente, e não poderia ser de outra forma, os princípios 

abrangentes do paradigma do envelhecimento ativo não se esgotam na AFD, 

existem outras conexões de destaque. Lembramos, em jeito de conclusão, a 

participação facultativa dos idosos em eventos relativos ao Dia Internacional do 

Avós (26 de Julho) e ao Dia Mundial da Saúde (7 de Abril), entre outras datas e 

acontecimentos de relevo.  

A análise discursiva e o olhar sobre o conteúdo 

Realizadas as entrevistas e após a transcrição dos testemunhos áudio 

obtidos67 dirigimo-nos ao encontro dos resultados da investigação.  

Pensamos que a interpretação a executar, como qualquer outra, resulta 

de uma análise da conversação. Assim, a partir dos mesmos testemunhos, 

outras interpretações poderiam ocorrer dentro de outros referenciais de análise. 

Contudo, pretendemos associar a cada uma das questões propostas, as 

respostas e os comentários respetivos.  

Simultaneamente, realizaremos sempre que considerarmos 

enriquecedor, o contraste entre as opiniões recolhidas perante uma mesma 

temática específica. Igualmente proceder-se-á a uma tentativa de ligação das 

respostas em torno do enquadramento teórico construído, sempre que tal for 

considerado útil e correto.  

Segundo o antigo professor de sociologia da Universidade de Perugia, 

Franco Crespi (1997, p. 228): 

“Para analisar as trocas conversacionais pode-se recorrer 

a gravações, tendo o cuidado de se ter em conta o contexto no 

qual se verifica a troca. Também neste caso, tendo precisado o 

objetivo da pesquisa, poder-se-á proceder através da definição 

de uma grelha de levantamento, individualizando categorias, 

tipos de interação, ritmos e desenvolvimento do processo 

comunicativo, etc., segundo o método de análise de conteúdo. 

                                            
67 As entrevistas efetuadas encontram-se anexadas, em formato compact disc, ao presente 

estudo. 
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Poder-se-á, assim, alcançar os mecanismos mediante os quais 

se estabelecem as relações de simetria ou de 

complementaridade, as atribuições de papel, as definições das 

identidades, a produção do consenso ou das relações 

conflituais, etc.” 

Posto isto, decidimos indicar os excertos mais proeminentes, em nossa 

opinião, relativos a cada uma das quatro questões levantadas. Optamos então 

por não estabelecer à partida, critérios de resposta ou uma grelha de 

interpretação, baseada em categorias previamente delimitadas.  

Isto porque consideramos que essa prática constituiria um 

contrassenso, face à natureza implícita da entrevista semiestrutura, assim 

como, uma opção desajustada perante os objetivos da pesquisa. 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O diálogo entre a teoria e a empiria 

“A estruturação do mundo percetivo não é somente função da cultura, mas 

igualmente da natureza das relações humanas, da atividade e da afetividade. É por 

isso que indivíduos saídos de moldes culturais diferentes podem muitas vezes 

enganar-se quando interpretam o comportamento dos outros através das relações 

sociais destes, do seu tipo de atividade ou emoções aparentes. Daqui também o 

malogro de numerosos contactos e formas de comunicação”. 

Edward Twitchell Hall (1986, p. 205). 
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Recolhidas e transcritas as entrevistas selecionadas, optamos por 

analisar inicialmente as perguntas de forma individualizada e, numa fase 

posterior, proceder ao cruzamento da informação obtida. 

A primeira pergunta – Pensa na sua morte? 

A primeira pergunta registou em todos os testemunhos um 

reconhecimento pessoal de que efetivamente a morte constituía motivo ou 

objeto de pensamento.  

Neste sentido, podemos pensar que o destaque atribuído à 

inevitabilidade da morte, enquanto certeza universal do ser humano, se reflete 

claramente nas palavras dos/as atletas entrevistados/as.  

Assim, na entrevista nº 1 (Ent.1) refere a idosa de 69 anos de idade, e 

com 8 anos de prática regular de AFD no referido programa68:  

“Lembro-me muitas vezes (…) a morte está sempre 

presente (…) cada vez que a idade vai avançando nós vamos 

pensando mais nisso, porque estamos mais perto (…) faz parte 

do ser humano (…) é uma coisa natural (…) portanto encaro a 

vida naturalmente e a morte também” (Ent.1: 2`10`` - 3`11``69). 

O entrevistado nº 2 com uma idade 68 anos e aproximadamente com 6 

anos de prática regular de AFD, conta: 

“Para si, como para mim, como para todos, qualquer ser 

humano pensa na sua morte (…) é um capítulo ou o último 

capítulo da nossa vida (…) penso que chegar a esta idade é 

uma maravilha, agora cada dia que passa é um dia que me é 

                                            
68 Todas as transcrições resultam, estritamente, das palavras registadas no momento das 

entrevistas, que se encontram em anexo. A utilização de (…) indica frases ou palavras 

intercalares às orações transcritas. O uso de reticências … refere uma pausa curta no discurso 

do entrevistado. 

69 A referência usada indica que o registo áudio do testemunho transcrito se encontra na 

entrevista número 1, no período entre os 2 minutos e 10 segundos e os 3 minutos e 11 

segundos. 
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acrescentado (…) penso mais agora do que quando tinha 20 

anos, aí a morte ainda estava muito longe” (Ent.2: 2`56`` - 

4`53``). 

Parece registar-se uma maior preocupação, que talvez resulte num 

sentimento de angústia, perante o avançar da idade e uma maior 

consciencialização da proximidade do fim. 

Refere o idoso correspondente à 3ª entrevista (77 anos de idade e 4 

anos de participação regular no PMBE): 

“Penso na minha morte (…) acho que nós devíamos estar 

mais preparados para morrer, porque a morte é a continuação 

da vida (…) acontece que nos falta preparo, nos falta 

conhecimento (…) segundo dizem, segundo explicações é 

muito melhor depois que morremos, o lado de lá é muito melhor 

que o lado de cá” (Ent.3: 1`12`` - 1`56``). 

Questionado sobre se é possível estar preparado para morrer e como 

se poderia fazer tal coisa, responde: 

“Eu não estou ainda, gostaria de estar mas vou aceitando 

as coisas (…) mas realmente se eu soubesse que ia morrer 

amanhã acho que morria hoje (…) deveria haver mais estudo 

sobre este campo e preparar as pessoas, até os próprios 

padres … só que eles não querem entrar muito nesse campo 

porque dizem que vai um pouco para o lado do espiritismo, 

acho que isso prejudica a religião deles, aí está”(Ent. 4: 2`00`` - 

3`23``). 

O relato inclina-se para uma perspetiva de transcendência, aludindo a 

uma continuação da vida pós morte. Refere a participação do campo religioso, 

embora sem concretizar. 

Também no enquadramento teórico deste estudo, mencionamos uma 

ligação pela morte entre a ordem natural e a ordem existencial. Ora, quando 

este nosso interlocutor diz “se eu soubesse que ia morrer amanhã acho que 
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morria hoje” e fala de preparação para a morte, consideramos que liga, 

também ele, a perceção real da nossa natureza mortal com a existência 

humana.  

Isto é, só existencialmente o homem poder-se-á preparar para uma 

morte completamente desconhecida e imprevisível. 

A quarta entrevista efetuada, registou a opinião expressa por uma 

atleta com 69 anos de idade e 8 anos de prática desportiva regular. Falou 

então, nos seguintes termos: 

“Lembro-me muitas vezes, especialmente agora na idade 

em que estou, cada vez lembro-me mais (…) às vezes tenho 

medo” (Ent.4: 1`29`` - 2`11``). 

A quinta entrevista teve como protagonista a nossa mais jovem atleta 

(do conjunto entrevistado) com 65 anos e 8 anos de atividade no PMBE, disse 

a idosa: 

“Penso realmente que todos nós temos que morrer (…) e 

que pelo menos eu consiga até eles serem maiores (refere-se 

aos netos)” (Ent.5: 5`57`` - 6`13``). 

Parece-nos evidente que todos/as afirmam pensar na própria morte. O 

que desperta especial interesse é o fato de este pensamento, não se conseguir 

abstrair (ou tal não se entende nas palavras) da realidade concreta. 

 A constituição da morte enquanto objeto mental ou projeção alicerça-se 

sempre, para os cinco entrevistados, em alguma componente da realidade 

mais palpável.  

Por isso, o pensar na morte é sempre pensar na vida. Quando 

observamos na proposta de revisão de literatura a liberdade e a existência 

humana, estaríamos também neste domínio.  

Concretamente, esta primeira questão do formulário, parece de forma 

aparentemente contraditória, responder de antemão à segunda questão. Isto é, 

pensar na morte é sempre pensar objetivamente em algo, talvez porque não é 

possível representá-la enquanto figura unidimensional e circunscrita.  
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Vejamos nas palavras: “faz parte do ser humano (…) é uma coisa 

natural” (Ent.1); “é um capítulo ou o último capítulo da nossa vida (…) cada dia 

que passa é um dia que me é acrescentado” (Ent.2); “estar mais preparados 

para morrer (…) lado de lá é muito melhor que o lado de cá” (Ent.3); “às vezes 

tenho medo” (Ent.4); “pelo menos eu consiga até eles serem maiores” (Ent.5).  

Registamos o sentido de esgotamento do tempo, consequência da 

morte, assim como, a inevitável associação do pensamento sobre a morte a 

uma componente da vida ou das vivências (sejam estas familiares, sociais, 

religiosas/transcendentais e/ou sentimentais/existenciais). 

Este primeiro desafio, colocado a cada interlocutor/a, provoca uma 

abordagem direta a uma das questões centrais do guião. Solicita-se, portanto, 

uma reflexão sobre a morte.  

Concretamente não se pretende uma definição de morte ou uma 

caracterização do fenómeno, antes sim, partir de um reconhecimento autêntico 

sobre a existência desse pensamento para uma reflexão livre. Efetivamente, 

não se ambicionava nenhuma descrição de morte, apenas que o/a atleta 

estabeleça também ele/a, a sua problemática reflexiva em torno do conceito 

central.  

Escreveu Edgar Morin (1976, p. 230) que “a dupla progressão do medo 

da morte e da individualidade não se verifica de acordo com uma relação fixa. 

Nenhum «individuómetro» nem nenhum «mortómetro» a pode medir. 

Acrescenta ainda que “a inteligência racional mostra-se tão confiante e tão 

entusiasta acerca da sua própria força que desdenha essa morte que escapa a 

todo o saber possível” (p. 231). Consideramos que todos, e cada um de nós, 

deve responder interiormente à questão colocada, só assim nos 

aperceberemos de forma exata, da sua inerente dificuldade.  

Igualmente, e regressando às assertivas palavras de Morin (1976, pp. 

231, 232) “qualquer atividade (participação) repudia por si mesma a ideia de 

morte; além disso, a atividade de conhecimento atinge ou julga atingir o que 

escapa de qualquer modo à morte, o que é mais forte e verdadeiro do que a 

morte, a essência do real, do universal. Ela despreza a contingência, a 

particularidade, isto é, o que morre”. 
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Finalmente, pensamos que estes testemunhos recolhidos na primeira 

pergunta, se perfilam também nesta correlação entre o universal e o particular. 

Afigura-se-nos correto pensar, que estes testemunhos refletem invariavelmente 

as suas condições particulares, ou seja, as suas participações concretas no 

real, na vida quotidiana e nos seus universos culturais. Logo, quando tentam 

abordar o tema (entendido como universal) julgando dominá-lo, não fazem 

mais do que falar sobre as suas conjeturas pessoais. 

A segunda pergunta – Sobre o que pensa, quando pensa na morte? 

Atendendo ao segundo item do guião de entrevista, pretendia-se 

circunscrever objetivamente o que é para o entrevistado pensar na morte, em 

que consiste ou como se caracteriza esse pensamento.  

Na pergunta anterior, registamos já uma inclinação pronunciada, em 

relacionar espontaneamente o reconhecimento pessoal de um pensamento 

sobre a morte, com uma situação concreta de vida (quotidiana, familiar, entre 

outras).  

Realçamos as seguintes citações: 

“faz parte da minha vida mas também não vejo aí uma 

tragédia (…) é inevitável que a gente pensa naquilo que fica 

(…) faço por não ocupar muito o espaço da minha cabeça com 

isso (…) agora claro que não faço grandes planos, não faço a 

longo prazo, pronto (…) porque sei que à partida não tenho 

uma vida muito longa (…) já não tenho outro tanto (referindo-se 

ao tempo de vida) (…) eu não tenho medo da morte” (Ent.1: 

2`40`` - 2`44``; 4`34`` - 5`38``). 

A idosa (Ent.1) demonstra uma aparente facilidade na forma como lida 

e pensa a morte. Contudo, parece igualmente cair em algumas contradições, 

ao reconhecer que a ideia de morte afeta os seus comportamentos e dizendo 

simultaneamente que não a teme, que não vê aí nenhuma tragédia, não 

querendo preocupar-se muito com ela.  
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Poderemos, neste momento, reencontrar-nos no enquadramento 

teórico. Indicávamos aí, o facto da universalidade da morte ser inquestionável e 

constituir em si mesma o último reduto da fragilidade do ser humano.  

Referimos também, que a perceção da pessoa acerca da existência de 

um poder superior, a transportava muitas vezes para um sentimento de 

secundarização, aparente despreocupação e menosprezo que muitas vezes 

esconde, humanamente, algo mais. 

Avancemos ao encontro de outras visões: 

“a mim o que me preocupa realmente é o caminho que 

me pode levar até à morte”(…) “penso na minha mulher, 

quando há um casal, aquele que fica, penso eu, sente muito … 

isso é a parte que mais me preocupa em relação à morte”(…) 

“fechar os olhos e passar para o outro lado não me 

preocupa”(…) “não sou uma pessoa muito religiosa mas 

acredito que há qualquer coisa além disto” (Ent.2: 3`23`` - 

3`30``; 6`57`` - 7`59``). 

Aparentemente, encontramos neste testemunho uma visão ou 

abordagem à morte, refletida e ponderada. O atleta parece demonstrar alguma 

segurança, analisando a questão sob três vertentes para as quais estabelece 

uma posição.  

Neste aspeto, assume uma postura diferente da sua companheira de 

grupo (Ent.1). Opina, dizendo de sua justiça, pensar na forma e no trajeto a 

percorrer, dos bastidores ao palco principal onde se completa a vida (aludindo, 

de forma clara, aos últimos tempos de vida).  

A segunda preocupação que sustenta prende-se com a relação afetiva 

e sentimental que mantêm com a esposa, e a forma como esta poderá reagir 

ao seu desaparecimento.  

A terceira forma de abordar a pergunta passa por aquilo que 

referenciamos na revisão de literatura, como o papel da esperança, e a sua 

ligação ao ideário de morte. O entrevistado projeta uma realidade 

transcendental, imagina algo para depois da morte. 
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Ao longo da nossa incursão teórica pela morte (eventualmente não 

existe nenhum outro tipo de incursão possível!) focamos também, de alguma 

forma, a importância do ritual e da religiosidade da morte.  

O entrevistado nº 3 (4`49`` - 5`21``) menciona que “eu não gosto de ir 

ao cemitério e pôr flores é perder muito tempo, não adianta”(…) “podem 

mandar rezar umas missas e não preciso de mais nada”(…) “o resto já não 

resolve nada” refere ainda que “gostaria de morrer de uma forma suave”.  

Estas considerações sobre a morte, entre outras interpretações, 

refletem alguma inquietação ou inconformismo, parecem por um lado alicerçar-

se na religião e por outro, recusar a defesa de uma qualquer institucionalização 

de ideias pós-morte.  

Outro aspeto que este testemunho introduz é a presença do culto, do 

rito e da cerimónia religiosa de tipo fúnebre. Transporta-nos portanto, uma vez 

mais, de mão dada com a construção teórica do estudo, para a problemática do 

tratamento a dar ao corpo.  

Segundo a nossa interlocutora número 4 (2`39`` - 3`44``), “há uma 

coisa que me mete muito impressão que é o enterrar, mete-me aflição, vamos 

para debaixo da terra”, questionada sobre a existência de outras formas de 

tratar o corpo e outros destinos a dar-lhe, após a morte, refere “o destino a dar 

ao corpo é uma das coisas que eu já pensei”(…) “o meu medo é que me 

enterrem viva”(…) “ter uma doença qualquer e as pessoas pensam que a 

pessoa está morta” questionada sobre a origem desse pensamento, confessou 

tratar-se do resultado de algumas leituras e programas televisivos.  

A mesma entrevista registou igualmente as seguintes orações “não 

tenho filhos… não deixo ninguém a chorar por mim”(4`36`` - 4`51``). Apesar de 

focarem ambos (Ent.3 e Ent.4) a questão do destino a dar ao corpo, a Ent. 3 

foca-se no ritual e cerimónia associada, incutindo-lhe um carácter social.  

Por sua vez, o testemunho da Ent. 4, indica uma vertente do 

tratamento ao corpo desprovida de religiosidade e centrada numa preocupação 

muito pessoal, individual. Mais adiante na entrevista, percebe-se que se trata 

de uma atleta marcada por uma vida, para usar as suas palavras, de 

isolamento. 
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Entendamos este sentido individual e isolado, expresso com firmeza ao 

dizer “não tenho filhos…não deixo ninguém a chorar por mim” como um 

contraste perfeito relativamente às outras respostas registadas.  

Por exemplo: “cada vez a gente se sente mais preso a este 

mundo”(sobre os filhos e os netos) “penso na falta que lhes faço (…) nas 

alegrias como quando vamos ver um espetáculo”(um dos netos é estudante de 

desporto e convida frequentemente os avós para assistir a espetáculos de 

dança em que participa), refere ainda em resposta à pergunta “há pessoas que 

dizem eu não me importo que seja hoje ou amanhã, eu digo não, olha, quanto 

mais tarde melhor”(…) “agora não tenho vontade, nem posso dizer, eu queria 

morrer” (Ent. 5: 6`55`` - 7`53``; 8`38`` - 8`55``).  

De facto, um contraste significativo parece transparecer. Podemos 

talvez indicar um trajeto de vida completamente diferente, como justificação 

para tal discrepância. Efetivamente a oportunidade sentida pelos/as 

entrevistados/as para se contarem, assumindo perante o entrevistador as suas 

opiniões e no fundo, os seus autoconceitos, enriquecem as respostas.  

Isto, na medida em que estas respostas, sendo partes ou reflexos de 

histórias de vida, não se localizam apenas no passado ou futuro, antes 

reúnem-se no presente, vindas de ambos os extremos. 

É notório que cada um dos discursos registados, não assume uma 

origem espaço temporal definida. O que constitui, em nosso entender, uma 

vantagem importantíssima.  

Se entendermos o conceito de ordem (que sofreu alterações ao longo 

do tempo) como uma “determinada relação recíproca das partes” (Mora, 1991, 

p. 297) ou se pensarmos que “a ordem é uma perfeição. Do ponto de vista 

metafísico, a ordem é a subordinação do inferior ao superior, do criado ao 

Criador; supõe uma hierarquia ontológica” (Mora, p. 297). Então, talvez seja 

acertado dizer que este tipo de análise pessoal, realizada na primeira pessoa, 

relega qualquer ordem (exterior ao próprio protagonista) para segundo plano. 

Obedece portanto apenas à escala de valores interna dos/as atletas. 

Segundo os investigadores Rui Garcia e Paula Portugal (2009, p. 99), 

“continuamos a pensar na exclusividade do passado para a justificação da 
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atualidade, esquecendo que o tempo – conjugação do passado, do presente e 

do futuro – é um todo indissociável”. O que conseguimos, ao fazer as pessoas 

falar, é também subverter as amarras de uma ordem previamente estabelecida 

- o passado que justifica e determina o presente.  

O idoso que fala de si é esse todo indissociável, e portanto, nestas 

condições, as respostas recolhidas não são boas ou más, nem falsas ou 

verdadeiras, apenas são expressão concreta de um pensamento.  

Podemos então, finalmente, valorizar as contradições encontradas 

entre os discursos dos/as atletas, que são, pensamos nós, os sintomas de uma 

maior proximidade ao farol que deve guiar, neste contexto, o investigador – a 

condição humana. Estas posições perante a vida e a morte que os/as 

desportistas indicam, são consequência real dessa amálgama de componentes 

que forma a pessoa.  

Acreditamos que, também pelo desporto, os/as idosos/as inquiridos/as 

poderão alterar as suas escalas internas de valores, alcançando assim, 

alterações ou novos conceitos de vida.  

Concluindo, regressemos às palavras do/a professor/a doutor/a Rui 

Garcia e Paula Portugal (2009, p. 91): 

“(…) defendemos a posição de que mais importante do 

que discutir abstratamente desporto, interessa enfatizar o seu 

praticante, invariavelmente um ser humano, pelo que as 

histórias de vida dão-nos uma preciosa ajuda para a 

compreensão de um dos maiores fenómenos culturais do 

mundo atual, exatamente o desporto”. 

Encontraremos mais adiante, algumas das possíveis justificações para 

estas posições.  

A terceira pergunta – A prática regular de AFD tem, para si, alguma 

relação com a morte? 
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A terceira questão, prevista no guião de entrevista, introduz o tema da 

AFD no diálogo, procurando perceber se existe na visão pessoal sobre a morte, 

alguma possibilidade de a relacionar com a AFD praticada.  

Assim, a questão assume-se como de importância fulcral no estudo. 

Atendendo às cinco entrevistas estudadas verificamos que apenas duas 

pessoas fazem uma ligação, pelo menos direta, entre as duas temáticas 

referidas:  

“Houve uma altura da minha vida em que eu fiquei muito 

isolada, depois da morte dos meus pais, fiquei só e entretanto 

daí comecei a vir para a ginástica e fez-me bem, fez-me muito 

bem” (Ent. 4: 5`30`` - 5`51``). 

A mesma interlocutora viveu cerca de metade da sua vida em casa dos 

pais, onde cuidou de ambos enquanto doentes crónicos e mais tarde 

acamados, sobre a pergunta e referindo-se à morte, diz ainda: “o virmos para 

uma atividade destas preenche-nos mais a mente e a gente aí não pensa 

tanto” (6`28`` - 6`38``); questionada sobre se fará mal pensar na morte, 

responde: “até devemos pensar todos os dias um bocadinho até para modificar 

certos defeitos da nossa vida” (6`50`` - 6`59``). A idosa revelou uma identidade 

marcada pelo convívio e responsabilidades assumidas no cuidado dos pais. 

Refere também:  

“há coisas que eu não aceito na vida, os lares não aceito 

(…) porque vão pôr os pais na prateleira à espera da morte (…) 

ouvi uma vez um sacerdote a dizer que as pessoas de idade 

são pedras que ajudam a construir o mundo (…) durante esses 

anos todos eu não pensei em mim” (Ent 4: 10`26`` - 11`52``). 

A atleta associa a participação no programa com alguma 

descompressão face ao pensamento sobre a morte. Menciona igualmente 

outras temáticas, que apesar de à primeira vista se encontrarem afastadas da 

pergunta colocada, contribuem em larga escala para o entendimento da razão 

do seu isolamento e do teor das respostas anteriores.  
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Efetivamente, quando no enquadramento teórico referimos o 

envelhecimento ativo, pensamos na questão da solidariedade intergeracional e 

dos cuidados na velhice em seio familiar etc. todas estas discussões estão 

atualmente em curso e integram o recente paradigma social, antes indicado. 

Ainda assim, não são objetivos e objetos deste estudo.  

Continuando, analisaremos então outra resposta, que reconhece uma 

ligação entre as temáticas: 

“Tem relação, porque a gente transforma o grupo numa 

família (…) a pessoa fica com mais vontade à vida (…) a gente 

vem, convive, fala, faz coisas novas (…) vamos fazer isto, 

vamos fazer aquilo” (Ent.5: 11`09`` - 12`15``). 

A participação social e o contato interpessoal que as aulas e as 

atividades do PMBE possibilitam, parecem determinar uma atitude mais 

positiva e motivada perante a vida, neste sentido, pela prática desportiva a 

entrevistada aparentemente influenciará a sua perspetiva pessoal sobre a 

morte. 

Por sua vez, o terceiro indivíduo entrevistado observa: “O desporto 

apenas, vamos dizer, dá um pouco de vivacidade… talvez mais energia… as 

pessoas ficam com mais vitalidade (…) não tem nada a ver com a morte (…) 

vejo televisão, vou no computador, ocupo o tempo, tenho que ter é ocupação” 

(Ent.3: 5`49`` - 7`20``). 

No seguimento, rejeitando a relação expressa na pergunta, mas 

adicionando outras preocupações, afirma uma das entrevistadas com 8 anos 

de prática desportiva regular: “tem a ver com a questão física de se sentir 

melhor (…) eu penso que não, para mim é uma questão de nos sentirmos 

melhor (…) podemos pensar à partida que podemos durar mais anos… a 

minha convicção é que podemos durar com melhor qualidade de vida” (Ent.1: 

6`45`` - 8`35``).  

Estas duas opiniões visualizam na prática desportiva uma ocupação 

saudável do tempo, uma fonte de bem-estar e qualidade de vida. Sobre a 

designação de qualidade de vida, não poderemos precisar o que significa 
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realmente (envolveria uma análise profunda, que não consideramos oportuno 

realizar neste momento).  

A esta terceira pergunta, responde o interlocutor da entrevista nº 2 da 

seguinte forma: 

“Portanto além da parte física que estas coisas nos 

proporcionam, uma das coisas que mais me traz a isto é o 

convívio, enfim, é o conversar, é o brincar, enfim estas 

coisas…com os outros (…) se uma pessoa estiver sentada o 

dia inteiro um dia destes não mexe nada e portanto em termos 

físicos…é isso que me move a vir para aqui” (Ent.2: 10`00`` - 

12`02``). 

Realçam-se algumas das componentes integrantes do modelo de 

enquadramento desportivo realizado nesta pesquisa. Estes testemunhos 

(números 1, 2 e 3) não atribuem uma relação entre as suas perspetivas 

pessoais perante a morte e a prática de AFD. Constatamos que o enfoque 

recai, de sobremaneira, no polo social e da saúde.  

Ao longo das entrevistas fizemos, por vezes, um pequeno exercício 

mental. Isto é, o entrevistador dizia ao seu interlocutor para imaginar que 

durante estes últimos anos (em que foi praticante regular de AFD) não tinha 

participado em qualquer atividade desportiva de forma regular, imaginando isto, 

questionava-o – pensa que teria a mesma opinião e postura sobre a morte? 

Talvez surpreendentemente, as respostas aqui obtidas, indicavam que 

provavelmente assumiria um pensamento diferente sobre a morte. O que 

parece fazer incorrer os testemunhos em contradição.  

Pretendemos apenas com esta alusão a esse exercício mental, 

destacar uma vez mais, as possibilidades do método qualitativo e da entrevista 

semiestruturada, apenas isso. Consideramos portanto, unicamente, as 

respostas às perguntas do guião estabelecido. 

A quarta pergunta – pessoalmente como relaciona a AFD e a morte? 
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Como verificamos na pergunta anterior, as entrevistas 4 e 5 

estabelecem esta ligação. Apontam, a interação social e interpessoal, enquanto 

consequência da participação no PMBE, como fator fundamental para um 

pensamento mais «pacífico» sobre a morte. Associando-lhe também uma 

função fundamental no combate ao isolamento. 

  

Os cinco testemunhos e a periferia do pensamento 

Decidimos incluir também alguma da informação recolhida e que 

aparentemente constitui uma espécie de periferia do pensamento, perante os 

quatro eixos centrais definidos (as perguntas do guião).  

O diálogo aberto propiciado pela entrevista semiestruturada, origina e 

possibilita algumas divagações, que podem servir um entendimento e uma 

análise mais aprofundada do pensamento do/a entrevistado/a. 

Disse-nos a entrevistada nº 1 que “as pessoas tem muito receio da 

morte e eu não tenho, porque eu vejo isso naturalmente como um ciclo de vida 

não pela religião, nem pela crença, nada disso cada um tem a sua” (Ent.1: 

15`38``- 5`55``).  

Refere um outro atleta “se nós nascemos, como tudo nesta vida, 

nasceu morreu, isto é um ciclo, basta ver os bichinhos as plantinhas tudo tem 

este ciclozinho (…) e nós não temos que estar a pensar que somos, sei lá, 

pessoas de outra dimensão” (Ent. 2:13`57``- 14`22``). 

Pensamos que estas opiniões também se associam ao nosso 

enquadramento teórico. Quando falamos de eternização do homem desportivo, 

referimo-nos precisamente a uma possível passagem a outra dimensão. Esta 

dimensão existe apenas no imaginário coletivo e constitui-se como património 

cultural, passa de geração em geração e como tal, vence a morte física do 

atleta.  

O seu exemplo humano pelo desporto, continua a agir e a fazer 

outros/as interagir, mesmo passados largos anos do seu desaparecimento 

orgânico. 
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Ora, observemos outras palavras ditas com a espontaneidade natural à 

entrevista: 

“as crianças já começam a ser separadas dos pais em 

pequeninos, há a separação (…) saem do ambiente familiar 

muito cedo, portanto quando chega ao ciclo de vida, quando 

chega à parte em que os pais precisam dos filhos, os filhos já 

não querem saber dos pais” (Ent.4: 8`35``- 9`05``). 

Todos estes três últimos testemunhos invocados usam com contornos 

diferentes, uma mesma palavra ou termo – ciclo (no sentido de ciclo de vida). 

Uma observação mais simples diria que se trata do tempo ou período de vida 

de um qualquer ser humano, entre o nascimento e a morte.  

Concordaremos que talvez não exista conflito quando se pensa desta 

forma. Porém, sempre que a presença e a ação da morte irrompem nos 

domínios de faixas etárias jovens ou se manifestam de formas consideradas 

violentas, penosas e injustas, logo aí, toda a apriorística concordância se 

desvanece.  

A angústia, pelo reconhecimento da ligação natural da morte ao 

humano, talvez procure uma saída para a falta de respostas, inventando assim, 

uma conceptualização – o ciclo de vida. Este é indicado como o objetivo e 

condição essencial de todos/as, quase como o dever a cumprir – a tarefa vital. 

Uma vez mais, como expressam as três ultimas citações, a formulação 

intelectual de ciclo de vida sugere claras influências culturais. 

Pretendemos realizar uma chamada de atenção, pensamos que não 

existe um tempo mínimo de vida para que se possa constituir e afirmar a 

existência de um ciclo de vida. Consideramos também de justificação duvidosa, 

defender que uma vida curta ou longa, em duração de tempo, pode só por si, 

ser classificada como mal sucedida ou bem-sucedida, respetivamente. 

Registaram-se na entrevista nº 4, as seguintes palavras: 

“(…) a vida é muito curta e lá está, se todos pensasse-mos um 

bocadinho não havia tantas guerras (…)” (Ent. 4: 7`43`` - 7`50``). 
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Passamos de testemunhos de aparente conformismo com a existência 

de uma morte inevitável à constatação da fugacidade da vida. Concretizando, 

julgamos que será mais frutífera uma visão de uma vida em constante 

atualização, pelo desporto e não só, com vista à satisfação da pessoa, uma 

sempre possível projeção do futuro até ao momento da morte.  

Contudo, sabemos que frequentemente o ser humano imagina a sua 

velhice como uma espécie de volta olímpica ao estádio da vida, após uma 

maratona em que, curiosamente, todos querem ficar em último lugar. Este 

parece-nos ser o pensamento amplamente difundido de um ciclo de vida. De 

verdade, sabemos quando começa, mas se não sabemos o seu momento final, 

como imaginar um ciclo? Pelo que compreendemos da diversidade de opiniões 

(influência cultural específica de cada entrevistado/a) de forma nenhuma, o 

ponto de partida se assemelha ao ponto de chegada! Existe sempre uma 

história de vida que muito parece determinar. 

Desta forma, a decisão de incluir este tipo de abordagem a uma 

expressão recorrente, no que decidimos chamar de periferia do pensamento 

não é provocada por uma preocupação terminológica. Apesar de neste 

contexto, procurarmos aceder ao pensamento dos/as atletas através das suas 

palavras.  

O que pretendemos é estabelecer, uma vez mais, um diálogo ou troca 

de argumentos entre empiria e teoria. O problema do uso do termo ciclo de 

vida não se esgota. Pretendemos sim, expô-lo ainda mais (se é que 

efetivamente existe!). 

Decidimos usar as palavras da escritora Agustina Bessa-Luís, 

agraciada, entre outros, com o prémio Camões em 2004, talvez a genialidade 

que manifesta ultrapasse em larga escala a nossa capacidade de 

compreensão, ainda assim, aqui ficam as suas palavras: 

“Eu sou uma escritora, testemunha sensível dos 

costumes, circunstâncias e discursos da minha época. A minha 

tarefa é compreendê-los, tentando arrancá-los à circularidade 

das verdades que a angústia e o tédio autorizam num tempo 

medido entre a vida e a morte. Para além da duração 
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vegetativa e do caminho aberto às transformações que cada 

profissão admite, há alguma coisa mais. Há uma revelação 

reflexiva e uma revelação também da nossa presença 

imaginária que inclui forças inumanas e poderes que 

ultrapassam o real” (2000, p. 23). 

Finalmente, e apoiando-nos no excerto anterior, pretendemos vincar 

que os registos obtidos pelas entrevistas possuem um espaço de análise muito 

mais amplo do que a dimensão da nossa interpretação. De igual forma, o 

destaque particular dado ao termo ciclo de vida, representa a necessidade de 

assumir com coragem as dificuldades e os fundamentos da problemática da 

morte.  

Assim, consideramos que podemos afastar a nossa investigação da 

circularidade das verdades que a angústia e o tédio autorizam. Contribuindo 

portanto, para contrariar uma duração vegetativa, pela valorização desportiva 

do idoso, que pensamos deve resultar, em primeira instância, da revelação 

reflexiva, que permitirá uma participação desportiva dos mais velhos de forma 

plena e então, ultrapassando dessa forma o real.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Considerações finais 

“Por isso ocorria-nos esta questão: como é que o homem não se contenta com 

o que encontra diante de si, com o mundo imediato, e pergunta pelo transmundo do 

ser, do qual nenhum navegante ultra-humano lhe falou, do qual não tem a menor 

notícia? 

A este esforço por chegar até ao ser, que a pergunta inicia, parece chamar-se 

conhecimento”. 

José Ortega y Gasset (1883 – 1955) (2002, p. 80).  
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O espaço final do estudo, dedicado às últimas considerações, pretende 

efetivar uma relação entre os objetivos estabelecidos e os resultados da 

pesquisa realizada. Paralelamente, tenciona fazer corresponder os caminhos 

do campo teórico de análise, com os resultados da pesquisa, construindo uma 

leitura sumária do estudo. Ao espaço de considerações finais acrescentaremos 

também algumas das limitações que consideramos proeminentes no estudo. 

Entendemos as limitações como fatores constrangedores de um resultado mais 

amplo para a pesquisa, assim como, o reconhecimento de dificuldades no 

cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

Começando pelo primeiro objetivo, que consistia em interpretar e 

relacionar os relatos pessoais recolhidos usando o enquadramento teórico, 

podemos afirmar que se verificou, pelas tarefas de descrição e interpretação 

dos testemunhos, uma alusão evidente a muitos dos constituintes escolhidos 

para conceptualizar o estudo. Simultaneamente, foi interessante notar que 

cada um dos testemunhos recolhidos, usando muitas das problemáticas por 

nós abordadas (o tempo, a angústia, a existência humana etc.), conferiam-lhes 

novas vestes e novos caminhos. Procuramos respeitar as direções originais 

dos seus discursos, tentando apenas imaginar as suas origens e os seus 

destinos. 

Foi também objeto da nossa análise a sinalização de expressões que 

pensamos contraditórias ao longo dos relatos individuais. Estas contradições 

que tentamos circunscrever, denotam indefinição nas opiniões obtidas, fruto, 

pensamos nós, de alguma carência na reflexão geral sobre a morte. 

Pretendemos designá-las apenas como contradições, não sendo justo 

apelidadas de erros ou falsidades.  

A riqueza que o relato sobre o tema encerra é de tal ordem, que num 

mesmo momento discursivo sob a orientação de um guião aberto, o 

protagonista se deixa levar pela sua reflexão descobrindo dentro de si mesmo, 

visões e desejos para os quais inicialmente talvez não estivesse tão desperto. 

As opiniões que transmitem sobre as temáticas em questão provocam, na 

nossa perspetiva, uma descoberta pessoal que se repercute no tempo. Falando 

sobre a morte de forma tão explícita, os entrevistados poderão eventualmente 
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alcançar um maior conhecimento pessoal. O que só por si, condicionará 

comportamentos e atitudes quotidianas face às suas vidas. 

Ora, neste sentido, consideramos que o primeiro objetivo do estudo foi 

factualmente alcançado. 

Atendendo ao segundo aspeto do conjunto de pretensões do trabalho, 

referíamos: relacionar o posicionamento pessoal face à morte com a prática 

regular de AFD, discernindo tendências de pensamento e discurso. 

Foram registadas duas entrevistas que defendiam uma ligação ou 

relação mais direta entre a prática desportiva e a perspetiva pessoal face à 

morte. Isto é, para estes dois atletas existe uma influência mútua entre ambas 

as componentes indicadas.  

Os restantes três testemunhos não vislumbram qualquer ligação entre 

as mesmas componentes. Também aqui foram assinaladas algumas 

contradições. Pensamos que será mais congruente e seguro, considerar que 

para o conjunto dos idosos e idosas entrevistado, a prática regular de AFD 

influência diretamente a sua gestão da vida quotidiana, a organização do seu 

tempo, das suas possibilidades de sociabilização, a sua autoimagem e como 

tal, parcelarmente o seu autoconceito.  

Constatamos, também, que associam à prática desportiva alguma 

preponderância em aspetos que mencionamos no enquadramento do conceito 

de desporto (saúde, estética e excelência/glória). Invariavelmente concluímos 

que a ação pelo desporto, à luz destes testemunhos, terá como destino infligir 

alterações em fatores condicionantes da vida. 

Ora, o que parece transparecer das declarações obtidas é que a 

perspetiva pessoal face à morte, para o universo das entrevistas, poderá sofrer 

apenas uma influência indireta e secundária da prática desportiva.  

O desporto será para estes atletas a força motriz de um conjunto de 

fatores que envolvem os seus quotidianos e em última instância as suas vidas 

ou períodos das mesmas. Após esta ação influenciadora e já num plano 

secundário, estas alterações provocadas no eu e na sua forma de interação 

com o meio social, físico, etc. podem, eventualmente, mudar o posicionamento 

pessoal face à realidade mortal. 
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O terceiro e último objetivo traçado no âmbito desta pesquisa, consistia 

em: projetar uma intervenção no conteúdo e na forma do diálogo tanatológico 

do professor responsável pelo grupo, no contexto da AFD.  

Esta derradeira premissa garantia, simultaneamente, a tentativa de 

resposta à inquietação inicial e constante da base primordial do estudo (como 

falar e reagir ao diálogo aberto sobre a morte no contexto desportivo do idoso) 

e a continuidade e repercussão prática70 do mesmo. 

Verificamos que após o reconhecimento da multiplicidade dos 

testemunhos, face aos assuntos abordados, estamos perante um tema central 

que corresponde, para cada idoso/a desportista, a um conjunto muito 

específico de preocupações. Portanto, não consideramos razoável tentar 

parametrizar ou criar grupos de pensamentos definidos, fazendo-lhes 

corresponder um tipo de estratégia de diálogo por parte do professor. 

Buscamos a simplicidade reconhecendo a complexidade. Por isso, não 

estabelecemos hipóteses, evitando a verificação de verdades que 

consideramos efémeras. 

Defendemos que após a perceção real das opiniões recolhidas nas 

entrevistas, assumindo que cada ser humano possui um enquadramento 

pessoal para a problemática da morte, o mesmo deve obrigatoriamente 

acontecer com o docente de qualquer atividade de tipo desportivo dirigido à 

população idosa. Apenas com uma particularidade, o professor responsável no 

contexto pedagógico deverá balizar a sua conceptualização pessoal do 

fenómeno morte, sob o desígnio superior e norteador de um enquadramento 

desportivo exato e previamente estabelecido. Que tipo de AFD, quais os seus 

objetivos, para que pessoas, em que circunstâncias etc.  

As características do diálogo sobre a morte, no contexto da aula/treino, 

devem envolver concretamente a construção pessoal do fenómeno morte (o 

seu próprio enquadramento teórico, consequência da reflexão e do estudo 

                                            
70 No sentido apenas da sua aplicabilidade real, isto porque julgamos que a prática e a teoria 

devem ser, no momento do processo ensino-aprendizagem de âmbito desportivo, uma e a 

mesma coisa, indissociáveis enquanto ação pedagógica real, merecendo isso sim, antes e 

após o momento da aula ou treino desportivo, um tratamento diferenciado. 
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sobre a problemática) por parte do professor responsável. Devem igualmente 

abranger os valores mais altos e fundamentais do desenvolvimento, pelo 

desporto, que idealiza para o grupo e para os seus membros em particular 

(enquadramento do conceito desporto). 

Posto isto, será possível discutir as estratégias de intervenção, o tipo 

de discurso, o tempo que lhe dedica, se promove ou não a discussão coletiva, 

se permite e aceita que se generalize o diálogo sobre esse tema em particular 

e em que momento da aula/treino deverá de preferência ocorrer. 

Gostaríamos de assinalar que o grupo do PMBE a que pertencem 

os/as nossos/as interlocutores/as viveu já situações de perda de membros 

causadas pela morte. A forma de abordar e gerir tal situação seria um outro 

desafiante motivo de pesquisa e investigação. Da mesma forma, procurar 

saber a opinião dos professores/treinadores acerca do tema, tentando também 

aferir a influência que os mesmos reconhecem por parte das suas formações 

académicas na área desportiva, nas suas visões pessoais. 

Finalmente julgamos que a preparação e reflexão acerca do conteúdo 

do diálogo tanatológico, deve ser uma preocupação do professor. Sendo que, 

não deve pretender um qualquer condicionamento da visão dos idosos face ao 

tema. Consideramos que só assim, pode corresponder às exigências 

existenciais, às dúvidas e inquietações da morte e da vida, de forma honesta e 

congruente, sem menosprezar, evitar ou diminuir a importância real do tema.  

Sempre que desta forma agir, o professor estará talvez mais próximo 

de cumprir um projeto emancipador humano pelo desporto (dentro das 

características e conceptualizações do fenómeno desporto que professor e 

entidades responsáveis desejam ver cumpridas). 

Defendemos que não existe possibilidade de estabelecer moldes de 

diálogo e muito menos, face a grupos numerosos, de pretender reagir e agir 

discursivamente de maneira diferenciada, atendendo a cada atleta e às suas 

particularidades.  

O conhecimento vasto do professor sobre a realidade vivencial dos 

seus atletas/alunos obviamente permite-lhe adaptar pontualmente formas e 

tempos de diálogo, contudo, aquilo que compreendemos pela investigação 
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realizada sobre a morte, é que ao professor não restará outro caminho senão a 

disponibilidade para partilhar a sua própria visão e inclusivamente as suas 

dúvidas e incertezas.  

Este tipo de atitude não fragilizará em nada o seu papel central no 

contexto da aula, mas sim, atribuir-lhe-á um sentido plenamente humano 

colocando-o em pé de igualdade com os idosos. Evitando-se assim, 

sentimentos de superioridade ou de negação do fenómeno morte, e acima de 

tudo, de falsa exaltação de uma vida desprovida de um desfecho existencial 

concreto. 
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