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Devia morrer-se de outra maneira. 

Transformarmo-nos em fumo, por exemplo. 

Ou em nuvens. 

 

Quando nos sentíssemos cansados, 

fartos do mesmo sol, a fingir de novo todas as manhãs, 

convocaríamos os amigos mais íntimos com um cartão de convite 

para o ritual do Grande Desfazer: 

"Fulano de tal comunica a V. Exa. que vai transformar-se 

em nuvem hoje às 9 horas. Traje de passeio". 

 

E então, solenemente, com passos de reter tempo, 

fatos escuros, olhos de lua de cerimónia, 

viríamos todos assistir à despedida. 

Apertos de mãos quentes. 

Ternura de calafrio. 

 

"Adeus! Adeus!" 

 

E, pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, 

numa lassidão de arrancar raízes... 

primeiro, os olhos... em seguida, os lábios... 

depois os cabelos... a carne, em vez de apodrecer, 

começaria a transfigurar-se em fumo... 

tão leve... tão subtil... tão pólen... 

como aquela nuvem além vêem? 

 

Nesta tarde de Outono ainda tocada por um vento de lábios azuis… 

 

José Gomes Ferreira 
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INTRODUÇÃO 

 

"A espécie humana é a única para a qual a morte está presente durante a 

vida, a única que faz acompanhar a morte de ritos fúnebres, a única que crê na 

sobrevivência ou no renascimento dos mortos." (Morin 1970, 13) 

 

A morte e a forma como ela chegará até nós fazem parte da nossa consciência, 

da nossa vida desde muito cedo. O ser humano começa a ter consciência da 

inevitabilidade da morte ainda em criança e o fantasma da fatalidade, da fragilidade da 

vida, acompanha-o durante toda a vida. Tal ocorre, como explica António Rebelo 

Delgado Tomás, devido à série de tramas que o Homem construiu e vem construindo à 

volta da morte, que fazem com que a mesma se tenha convertido em tabu e que não 

perca o seu carácter de culto, que é passado de geração em geração. Diz António Rebelo 

Delgado Tomás: “(a morte) É um acto expressivo que tem uma regularidade notória e 

que por estar sobre um formalismo particular, não está sujeito a variações espontâneas. 

Daí que qualquer metamorfose se dê apenas nos aspectos exteriores, em função das 

exigências espirituais e cénicas de cada época” (Delgado, s.d., 15).  

Deste modo, é facilmente perceptível que o culto da morte se tem apresentado e 

ainda se apresente sob a forma de cadeia ininterrupta impregnada de princípios de 

veneração e religiosidade. O que difere de geração para geração, de século para século, 

de milénio para milénio, é que nós, transmissores dessa corrente de fluxos sobre a 

morte, passamo-la segundo os princípios e valores da nossa época. Esta ideia é expressa 

por António Rebelo Delgado Tomás: “Somos depositários e reprodutores de um 

património humano, sem peso nem dimensão, que não ocupa espaço, mas que é muito 

mais importante do que o que poderíamos imaginar” (Delgado, s.d., 15).  

É precisamente tendo esta ideia em mente, a de que a cadeia de fluxos 

informativos sobre a morte é transmitida segundo a época, o tempo histórico, o meio 

envolvente, a sociedade em que vivemos, que considero pertinente observar os aspectos 

que actualmente estão presentes no que corresponde à memorialização, à dignificação e 

ao louvor da pessoa falecida.   
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Uma abordagem deste teor despoletou no meu pensamento devido ao constante 

fluxo de informação que nos invade todos os dias quando fazemos uso da internet. O 

aspecto interessante e que despertou a minha curiosidade foi o do aumento da 

informação em relação a memoriais virtuais, uma forma de enaltecer as pessoas já 

falecidas. Não era raro o dia em que me deparava com mais um memorial na conhecida 

rede social Facebook. E o mais singular era a popularidade que esses memoriais 

obtinham perante o círculo de familiares, de amigos e por vezes até desconhecidos da 

pessoa falecida. Aliás, a criação de uma página particular, com definições específicas, 

por parte do Facebook, para abarcar estes casos, foi até alvo de notícia nos Media1.  

Perante tal situação só me ocorria uma questão: será que estamos diante de um 

novo paradigma no que respeita a memorialização? Porque basta pensarmos nas antigas 

formas de memorialização, como estátuas, necrópoles, entre outras, para percebermos 

que as diferenças são notórias. 

Deste modo, o ponto de partida da minha dissertação é a análise à própria 

concepção da morte, a uma compreensão inicial deste conceito para seguir depois para 

um entendimento da forma, do modo como o ser humano, a sociedade de várias épocas 

conviveu com a morte, isto é, quais eram as suas atitudes perante a inevitabilidade da 

fragilidade da vida. Parece-me útil esta primeira abordagem, pois, na minha opinião, a 

mudança de paradigma, de um suporte fixo (estátuas, túmulos, …) para um suporte 

imaterial, virtual (memoriais virtuais) está intimamente relacionada com a atitude, com 

a maneira como o ser humano encara a morte e tanto a aceita como a interdita na sua 

vida. É relevante perceber como os suportes de memorialização da morte (como as 

inscrições e o culto dos túmulos), mesmo que não passando logo para um suporte 

digital, foram tomando força e desvanecendo conforme as mentalidades. Assim, 

procurarei compreender quais as mudanças ocorridas neste campo com a ajuda de 

Philippe Ariès, Edgar Morin, entre outros autores. 

 Para além disso, considerei também ser interessante fazer um termo de 

comparação entre as antigas representações da morte, que para mim se centravam nos 

túmulos, nas inscrições nas sepulturas, nos próprios rituais como o funeral e o pranto, e 

                                                 
1 Caso do Diário de Notícias: 
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=1404778&seccao=Tecnologia 
Caso do Diário Económico: 
http://economico.sapo.pt/noticias/facebook-cria-memoriais-para-utilizadores-que-ja-
morreram_72863.html 

http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=1404778&seccao=Tecnologia
http://economico.sapo.pt/noticias/facebook-cria-memoriais-para-utilizadores-que-ja-morreram_72863.html
http://economico.sapo.pt/noticias/facebook-cria-memoriais-para-utilizadores-que-ja-morreram_72863.html
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as representações encontradas nos memoriais virtuais, onde são visíveis fotografias, 

vídeos, mensagens de amizade e que no fundo, pelo próprio layout, pelo próprio 

formato do memorial são um novo modo de representar a morte. No caso do Facebook, 

é particularmente interessante perceber que essas páginas criadas para partilhar as 

memórias dos que já partiram têm características específicas, como por exemplo: a 

possibilidade de eliminação de qualquer informação íntima e dados pessoais e a 

preocupação com a privacidade, sendo que só amigos confirmados podem aceder ao 

perfil.  

Feita esta primeira análise, tive então em atenção os memoriais virtuais e a 

forma como a nossa sociedade moderna entende a questão da morte, quais são no fundo 

as preocupações, os conceitos-chave, que se centram sobretudo na individualidade, na 

preservação da memória da pessoa. Bauman é o autor que me guiou nesta parte 

sobretudo com o seu conceito de estratégias de vida que, para mim, resume a 

essencialidade dos memoriais virtuais.  

Em jeito de conclusão da minha dissertação, penso que não poderia faltar uma 

análise a um conjunto de memoriais virtuais para assim desvendar as suas 

especificidades, o que os caracteriza e de que forma é concretizado o objectivo a que se 

propõem: o de preservar a memória da pessoa falecida.  

As principais dificuldades com que me deparei na elaboração da dissertação 

foram sobretudo no que respeita à recolha de informação sobre este novo fenómeno de 

memorialização, o dos memoriais virtuais. Não existe um estudo aprofundado que 

sequer se aproxime deste tema, talvez pela recente difusão destes suportes digitais. Por 

isso mesmo é que a minha estratégia de estruturação passou por terminar a minha 

dissertação com uma análise dos memoriais virtuais, para assim estabelecer um termo 

de comparação com as antigas formas de memorialização. 

De facto, a questão dos memoriais virtuais, das suas potencialidades, da 

inovação que despoletam quanto ao tema da morte é, sem dúvida, um campo ainda a 

explorar que pode trazer interessantes conclusões. 
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CAPÍTULO I: ESTUDO DE CASO 

 

1. Formulação do Problema: 
 

Ao deparar-me frequentemente, na internet, com novas formas de 

memorialização surgiu-me a seguinte questão: não estaremos perante a mudança de um 

paradigma no que respeita a recordação de pessoas já falecidas? Tal pensamento 

ocorreu-me porque se olharmos para o passado, facilmente nos damos conta que as 

principais formas de memorialização eram fixas, eram estátuas, gravuras, lápides, 

mausoléus. Já actualmente, os memoriais cibernéticos são dinâmicos, permitem uma 

maior interacção e chegam-nos quase sem pedir licença, enquanto que as outras formas 

de celebração dos falecidos para serem vistas tinha de haver, da parte do visitante, um 

desejo, uma pretensão. É claro que não podemos esquecer que o alargamento, a 

expansão dos memoriais é um factor muito importante, sobretudo para aqueles que 

transmitem as recordações dos seus amigos ou familiares, porque, no fundo é esse o 

objectivo dos memoriais, dar a conhecer a pessoa, valorizá-la.  

 No entanto, a escrita como remédio da memória, utilizada nestes memoriais e 

nos obituários da imprensa, pode ser vista com um duplo sentido, tal como é referido 

por Sócrates na obra Fedro de Platão. A escrita chega a toda a parte, o que pode ser 

benéfico no caso dos memoriais, contudo, a escrita não se defende, nem se protege a si 

mesma, uma vez que pode ser mal interpretada por não ter o autor que explique as suas 

próprias palavras. O que me faz pensar também no seguinte: será que esses memoriais 

cibernéticos salvaguardam o “eu construído”, como designa Bauman, do falecido, isto é, 

preservam os seus valores enquanto ser humano? Quais são os mecanismos de defesa 

desse memorial? 

 Para além disso, se pegarmos na ideia de circulação da memória do defunto 

várias reflexões se formulam. Walter Benjamin, no texto A obra de arte na época da 

sua possibilidade de reprodução técnica, desenvolve o conceito de aura, aquilo que 

torna uma obra única, autêntica, original. O autor refere que a autenticidade, a 

unicidade, a originalidade da obra só fazem sentido num tempo e num lugar, onde o 

observador é elevado para aquilo que a obra representa. Deste ponto de vista, penso que 

os memoriais possuem uma aura, carregam consigo e transmitem uma certa atmosfera 

que nos dá a conhecer a pessoa falecida. Desde logo, compreendemos que os memoriais 
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cibernéticos encontram aqui um entrave pois, como transportar essa aura para um 

sistema de redes tão mecânico, tão automático, tão frio e imaterial como o é a internet? 

Será que sentimos o mesmo quando observamos uma estátua a celebrar uma pessoa já 

falecida e quando lemos e vemos um memorial cibernético?  

 Contudo, estes novos suportes de memoriais, cibernéticos, colocam o problema 

de possivelmente serem mais efémeros que os suportes fixos e estáveis. Percebemos que 

na internet é fácil difundir uma mensagem, mas o grande número de informação, a 

competição entre os vários sites fazem com que certos conteúdos sejam rapidamente 

esquecidos e até mesmo eliminados. Além de que a nossa atenção, o nosso olhar, perde-

se mais facilmente entre a imensidão de histórias, o que pode ser um problema para 

estas novas formas de memoriais, pois fica a questão: causarão elas tanto impacto?  

 A modernidade, como explica Ariès, conseguiu acalmar o fantasma da morte e a 

sua conotação de fatalidade, porém, as pessoas estão cada vez mais conscientes que o 

esquecimento dos falecidos é algo a colmatar, daí os novos suportes de memorialização, 

para manter essa pessoa na “agenda da vida” (Bauman), uma vez que no mundo 

cibernético o estar acessível é a chave da intemporalidade, e também em última análise 

para nós próprios, os que continuamos vivos, sentirmos que a morte não é um fim em si, 

que mesmo depois poderemos ser recordados.  

 

2. Objectivo do estudo: 
  

 A atitude do ser humano perante a morte tem mudado ao longo dos séculos. 

Partindo deste facto, e tendo a consciência de que hoje se multiplicam as formas de 

recordação, de manter a memória dos entes falecidos, os objectivos da minha 

dissertação são sobretudo o tentar perceber quais são as novas estratégias, os novos 

suportes, as novas formas de memorialização. No fundo, pretendo descobrir o que 

trouxe a mudança de paradigma (das estátuas de pedra para os memoriais cibernéticos), 

em relação a esses suportes que antes eram fixos e agora são dinâmicos, isto é, circulam. 

Que consequências trazem esses factores de circulação e de deslocação? 

 Ao mesmo tempo, é também um objectivo da minha dissertação analisar vários 

memoriais que estejam online para entender quais são os seus conteúdos, como é 

salvaguardada a imagem da pessoa falecida, como é verificada a presença da morte e a 

presença do próprio defunto. 
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Na minha dissertação tentarei debater as seguintes questões: 

 O que se altera com a mudança de paradigma na questão dos memoriais (da 

pedra para o cibernético)? Quais são as marcas destes novos suportes de 

memorialização? O que se retira da presença da morte e do falecido? Quais são os 

conteúdos escolhidos? Que consequências tem esse efeito de deslocação e de circulação 

dos memoriais? De que forma os memoriais virtuais preservam os valores e a imagem 

do falecido? O que é valorizado e abordado nesses memoriais? De que modo os 

memoriais virtuais criam um efeito de intemporalidade sobre a imagem póstuma? Com 

que meios, ao que recorrem? Quem são os principais responsáveis por isso? 

 Como já referi, desenvolverei estes temas através de uma análise cuidada de 

memoriais na internet e através da percepção da mudança de atitude perante a morte ao 

longo dos milénios. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGIA 

 

Inicialmente, a minha dissertação, tendo como objecto de estudo os memoriais 

virtuais, centrar-se-á na realização de um percurso sobre a atitude do ser humano 

perante a morte. Tal trabalho será apoiado, principalmente, nas leituras de Ariès, 

Delgado Tomás e Edgar Morin.   

Após uma compreensão da evolução da atitude do Homem em relação à morte, 

dedicar-me-ei a uma abordagem mais profunda do meu objecto de estudo: os memoriais 

virtuais. Assim, recorrerei às obras de Walter Benjamin, Morin e Bauman. É de 

salientar que também farei uso das palavras de Ariès, apesar do autor não ter 

desenvolvido o estudo sobre os memoriais digitais que, na altura, ainda não existiam. 

Contudo, as características que este autor aponta, relativamente a uma atitude mais 

moderna perante a morte, parecem-me enquadrar-se nos aspectos gerais dos memoriais 

virtuais.  

Desta forma, a última parte da minha dissertação terá igualmente como base as 

obras de Ariès. Nesta fase, pretendo recolher informações, nos memoriais digitais, para 

tentar perceber quais são as novas formas de memorialização, o que permanece e o que 

muda, o que se pode retirar das marcas da morte e da presença do falecido, entre outros 

aspectos. Para além disso, quero também perceber o que se preserva da identidade do 

falecido, como é feita essa gestão e sobretudo como é criado o efeito de 

intemporalidade, de permanência, se é que ele é de facto conseguido na internet. Assim, 

farei uma análise cuidada de memoriais virtuais aos quais tenho acesso.  
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CAPÍTULO III: CONCEPTUALIZAÇÃO 

 

1. Uma primeira abordagem à questão da morte  
 

"Como explicar que haja vida, que haja essa espécie de curso inverso da 

entropia crescente que no entanto obedece ao princípio da degradação, já que todos 

os seres vivos são mortais. O estado «natural» para biliões de moléculas em que se 

combinam carbono, oxigénio, hidrogénio e azoto, situa-se na dispersão que sobrevém 

após a morte do animal e não na sua organização associativa durante a vida" (Morin 

1970, 9). 

 

Edgar Morin inicia a sua obra, O Homem e a Morte, com esta observação que 

nos leva a reflectir sobre o processo que desencadeia a vida e o que conduz à morte. Na 

minha dissertação em particular tentei desvendar alguns dos mistérios que estão por 

detrás da morte, no que respeita à forma como a sociedade enfrenta essa inegável 

condição da fragilidade da morte.  

O conceito de morte, do latim mors, refere-se ao término da vida de um 

organismo e ou ao estado desse organismo após tal acontecimento. 

Já dizia Santo Agostinho: "O Homem morre desde que nasce" (apud Morin 

1970, 199). Deste modo, é compreensível que o mistério da morte sempre tenha 

inquietado o ser humano das várias sociedades ao longo da História. Aliás, conforme 

revela Júlio Chiavenato, em A Morte: uma abordagem sócio-cultural, as primeiras 

sepulturas encontradas datam de 35 mil anos antes de Cristo2.  

Mas como falar de morte sem falar de imortalidade? Desde o tempo da Grécia 

Antiga que encontramos o estudo do conceito de imortalidade. Platão, na sua obra 

“Fédon”, desenvolve precisamente a questão da imortalidade da alma. Para o filósofo, a 

morte é a separação da alma do corpo, sendo o corpo considerado um obstáculo que 

impede a alma de atingir a verdadeira sabedoria. 

 Afirma Platão que o corpo é a tumba da alma, lugar que contamina a alma, 

ligando-a ao que é terreno, e que a morte é “libertação” da alma e, portanto, não é senão 

                                                 
2 Referência encontrada em: http://www.webartigos.com/articles/5713/1/A-Morte-Atraves-Dos-
Tempos/pagina1.html 
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o cumprimento daquela “purificação”, que consiste em “separar o mais possível a alma 

do corpo e em habituá-la a recolher-se e a permanecer em si mesma, desatada dos 

vínculos do corpo, e a permanecer no tempo presente e futuro só em si mesma, liberta 

do corpo” (Platão, 2005, 67c-d.). Assim, a Filosofia é uma preparação para a morte e a 

morte é encarada de forma serena porque, de acordo com Platão, existe a reencarnação, 

há um ciclo de vida-morte-vida, estando o renascimento das almas após a morte, sob 

formas desiguais, relacionado com as escolhas e acções que os Homens praticaram em 

vida.  

Por isso Edgar Morin cita Briem: "Por mais diferentes que tenham sido as 

religiões de mistérios nas diversas épocas e entre os diversos povos, encontra-se nelas, 

apesar de tudo, uma preocupação fundamental comum: o problema da morte... Todas 

trouxeram aos homens uma mensagem: a da vitória da vida sobre a morte." (apud Morin 

1970, 187). No fundo, na sabedoria antiga, a morte é menos do que nada, é apenas a 

passagem da alma para outra vida. E também Kant reclama o “direito e até necessidade 

de admitir uma vida futura” (apud Morin 1970, 242)  

A morte é algo intrínseco ao ser humano, “é uma necessidade do devir do mundo 

e da Humanidade”, segundo Hegel. (Morin, 1970, 244). No fundo, nós consumimos a 

vida para nos aproximarmos e afastarmos da morte. "O medo da vida é o medo da morte 

e o medo da morte é o medo da vida. Viver é assumir o risco de se morrer." (Morin, 

1970), 250). 

 

2. Atitude perante a morte  
 

"(a morte) É a característica mais humana, mais cultural, do antrophos (…) 

Mas se, nas suas atitudes e crenças perante a morte, o homem se distingue dos outros 

seres vivos, é aí mesmo que ele exprime o que a vida tem de mais fundamental.” 

(Morin 1970,16). 

 

“A morte é regulada por um ritual consuetudinário, descrito com complacência. 

A morte comum, normal não trai” (Ariès 1975b, 13). Com esta frase Ariès pretende 

revelar que os rituais, as narrativas que cercam a morte são, sem dúvida, um meio para 

lidar com ela, para esbater o seu carácter de fatalidade.  
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Mas o que é mais importante é o facto de através dos rituais, dos costumes, de 

todos os procedimentos, os mortos serem como que “ressuscitados”. Ariès deixa isso 

bem claro: “os mortos estão presentes entre os vivos, em certos lugares e em certos 

momentos” (Ariès 1975b, 13).   

Deste modo, percebemos desde logo que a atitude perante a morte muda 

conforme a época, a sociedade em que vivemos, ou não fosse ela um reflexo da forma 

como lidamos com a fatalidade e com a partida de um ente querido. Parece-me então 

relevante salientar alguns factores que basearam e solidificaram a atitude perante a 

morte ao longo dos anos. 

 Assim, não podia deixar de referir uma das maiores fontes de dados acerca da 

morte, a Bíblia, uma vez que todo o processo da morte está envolto em rituais 

convertidos pela religião e pelas leis e que formam um mundo à parte. Por isso também 

em todas as religiões o culto da morte ocupou e ocupa um lugar central. Tais cultos 

religiosos eram e são sem dúvida, uma forma de memorialização, de recordação, de 

louvor. 

A Bíblia é um livro de costumes, práticas e estruturas religiosas, sociais e 

culturais. Nela está bem explícita a ideia de sobrevivência após a morte. Aliás, a 

consciência da morte durante a vida do ser humano faz com que ele se distinga dos 

outros seres que habitam a terra, pois faz uma projecção do futuro e tenta praticar boas 

acções para alcançar o Céu, o descanso eterno. A este propósito coloco a questão: será 

que os novos memoriais, os virtuais, não são uma tentativa de reforçar esta ideia de 

sobrevivência após a morte, dado que continua a haver uma quantidade significativa de 

informação sobre o falecido, salientando-se as boas acções, o carácter digno, entre 

outros aspectos positivos? 

 

3. Morte domesticada versus morte selvagem 
 

No que respeita à atitude perante a morte é fulcral abordar dois conceitos 

definidos por Ariès, a morte domesticada e a morte selvagem.  

A morte domesticada era aquela que deixava tempo para o aviso, muitos 

acreditavam em pressentimentos e superstições que anunciavam a sua aproximação. 

Chateaubriand, em “Génie du christianisme” refere: “a morte, tão poética porque toca 
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nas coisas imortais, tão misteriosa por causa do seu silêncio, tem mil maneiras de se 

anunciar” (apud Ariès 1975b, 15). A morte selvagem é a que vivemos hoje e que 

tememos. Evitamos pensar na morte e até cumprimos os rituais funerários com alguma 

angústia.  

Philippe Ariès refere acerca da morte domesticada: “não se morria sem se ter 

tempo de saber que tal iria acontecer” (Ariès 1975a, 22). Ora, esse aviso da proximidade 

da morte era dado por sinais naturais, algo simples. E não havia um sentimento de 

recusa. Havia uma clara “aceitação da morte: aceitação da ordem da natureza, da vida 

quotidiana” (Ariès 1975b, 37).   

Deste modo, a atitude tradicional perante a morte era de inércia e continuidade. 

Mas, na Idade Média, dá-se a passagem de uma morte domesticada, uma morte familiar, 

para uma morte recusada, interdita, maldita. Essa familiaridade da morte estava 

relacionada com uma concepção colectiva de destino, com uma resignação. A atitude 

antiga perante a morte, que era familiar, próxima, atenuada, indiferente opõe-se à nossa 

onde temos tanto medo que nem ousamos dizer o seu nome, pois a morte tornou-se hoje 

selvagem, como clarifica Ariès.  

Temos vários exemplos dessa atitude, de morte domesticada. No século XIII, na 

baixa Idade Média, a morte era esperada na posição de orar olhando para o céu e de 

joelhos. Então, os últimos actos do cerimonial tradicional da morte traduziam-se no: 

pesar da vida (reflexão pessoal), depois o perdão dos pares e por fim pensar em Deus 

(penitência e absolvição). 

 Para além disso, no Antigo Testamento a morte é definida como castigo do 

pecado, relacionada com o corpo. Já no Novo Testamento enfatiza-se a morte espiritual, 

a imortalidade, as ideias de separação de corpo e espírito, o sopro vital, a alma. Os 

mortos são considerados espíritos e vidas. Nos memoriais virtuais não haverá também 

um pouco desse pensamento? Não será também para se manter a alma bem viva, para 

louvar essa mesma vida, que os memoriais foram criados? 

 "A morte à qual dirigiu tantos clamores e preces não era senão a sua própria 

imagem, o seu próprio mito, e que, julgando olhá-la, olhava para si próprio (…) E acima 

de tudo, não compreendeu que o mistério primeiro era, não a morte, mas a sua atitude 

para com a morte" (Morin 1970, 19). 
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4. A morte de si e a morte do outro 
 

Há que referir duas atitudes perante a morte. Uma mais antiga é a de resignação: 

todos morremos. Nesta atitude a morte é esperada de forma serena, é inclusive 

preparada, sem dramatização.  

 Já a segunda atitude, que começa no século XII, centra-se na importância da 

nossa existência – “a morte de si mesmo”. Contudo, a par da preocupação consigo 

mesmo, o ser humano começa a preocupar-se com o outro, há uma complacência 

perante a morte. Assim, a partir do século XVIII, o ser humano ocupa-se menos da sua 

própria morte. O Homem exalta, dramatiza a morte, o que faz com que esta atitude 

esteja próxima da morte romântica, retórica, no fundo “a morte do outro” (Ariès) – cuja 

saudade e lembrança inspiram, nos séculos XIX e XX, o novo culto dos túmulos e dos 

cemitérios.  

Se antes imperavam a solenidade e “banalidade” nas cerimónias, no leito, nas 

expressões de dor, agora, há o fulgor das expressões. E, no fim do século XVIII, a 

complacência para com a ideia da morte não mostra senão um traço do Romantismo. 

Deste modo, é de denotar que até ao século XVIII, a morte dizia apenas respeito 

ao defunto e era por isso que o testamento era considerado a última forma de expressão 

escrita do indivíduo. Já a partir da segunda metade desse século, e até hoje, a morte é 

um acto meramente legal, mostrando uma mudança de atitude, a confiança nos outros 

que são próximos.  

De uma forma simples, podemos dizer que o sentimento antigo é de confiança 

mística e de resignação passiva. O sentimento actual é de confiança no outro e de 

resignação não tão pacífica, pois por muito que a aceitemos, a consciência da 

fragilidade da vida não pode deixar de nos atormentar.  

 

5. A morte em sociedade 
 

"Viver é, precisamente, pertencer intimamente ao seu grupo. Vivos ou mortos, 

os membros do clã pertencem intimamente ao grupo, ao clã", Lévy-Bruhl (apud 

Morin 1970, 38) 
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Na questão da morte, a pressão social, o fazer parte de um grupo é um ponto que 

não pode deixar de ser referido. Autores como Frazer, Hocart consideram que é por este 

factor, o de pertença a uma comunidade, que o medo da morte é muito menos 

pronunciado nos povos arcaicos do que nas sociedades evoluídas” (Morin 1970, 39).  

Esta afirmação conduziu-me até ao pensamento de Marcel Mauss, mais 

precisamente à sua obra Ensaio sobre a dádiva. Neste trabalho, que é um fragmento de 

um conjunto de estudos mais vastos, Mauss dá especial atenção ao sistema de 

prestações económicas entre as diversas secções ou subgrupos das sociedades primitivas 

e arcaicas. E, no meu entender, o medo, o espectro da morte não ocupa um lugar de 

relevo. A morte é, pelo contrário, inserida até no sistema de prestações totais destes 

povos, destas civilizações.   

Se analisarmos a obra mais em pormenor, deparamo-nos com o conceito de 

potlatch ou prestações totais de tipo agonístico, isto é, um fenómeno, uma instituição 

das civilizações, das tribos norte-americanas.  

O potlatch é mais do que um fenómeno jurídico; é religioso, mitológico, 

xamanístico, económico e social. “A obrigação de dar é a essência do potlatch. Um 

chefe deve dar potlatch, por si mesmo, pelo seu filho, o seu genro ou a sua filha, pelos 

seus mortos” (Mauss 1950, 107). O chefe da tribo deveria, então, gastar a sua fortuna 

distribuindo-a, humilhando os outros, superiorizando-se, ou deixaria de ter autoridade 

sobre a sua tribo e a sua aldeia. “No Noroeste americano, perder o prestígio é realmente 

perder a alma” (Mauss 1950, 107). Mas, neste jogo das dádivas que é o potlatch, “a 

obrigação de receber não é menos constrangedora” (Mauss 1950, 109), não se pode 

recusar uma dádiva. Por último, a obrigação de retribuir “é todo o potlatch na medida 

em que ele não consiste em pura destruição.” (Mauss 1950, 110). 

Este fenómeno do potlatch é interessante na medida em que salienta a 

importância da vida em tribo, de uma vida em comunidade, de forma organizada, sendo 

a mesma baseada num processo infinito de prestações totais, que tem em conta os 

próprios falecidos, ou seja, mesmo aqueles que partiram continuam a fazer parte da 

tribo. 

 É então inegável que "a sociedade dissolve pouco a pouco, completamente, a 

morte, na medida em que se afirma em relação aos indivíduos." (Morin 1970, 49). 
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A morte humana é, sem dúvida, uma aquisição do indivíduo, o problema é que 

"o Homem é inadaptado à natureza que traz em si, dominando-a e sendo dominado por 

ela." (Morin 1970, 52). Por isso, tanto somos consumidos pela morte como consumimos 

a morte. O Homem tenta fugir à ideia da morte nas suas actividades, mas como ser 

humano, como ser vivo, não pode deixar de estar consciente da fragilidade da sua 

natureza.  

"O paradoxo da sociedade é, ao mesmo tempo, o paradoxo da individualidade, 

realidade simultaneamente irredutível e aberta às participações sociais: é o paradoxo da 

inadaptação e adaptação à morte" (Morin 1970, 73). Exemplo dessa adaptação e 

inadaptação é o luto porque é um processo difícil, porém é a cicatrização dos vivos, o 

regresso à sociedade. 
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CAPÍTULO IV: REPRESENTAÇÕES DA MORTE 
 

 

"A sociedade funciona não apenas apesar da morte e contra a morte 

(nomeadamente segregando uma formidável neguentropia imaginária em que a 

morte é negada e recalcada), mas também que só existe enquanto organização, pela 

morte, com a morte e na morte. A existência da cultura, isto é, de um património 

colectivo de saberes (saber fazer, normas, regras organizacionais, etc), só tem sentido 

porque as gerações morrem e é constantemente preciso transmiti-la às novas 

gerações. Só tem sentido como reprodução" (Morin 1970, 10 e 11). 

 

1.  Cemitérios versus memoriais 
 

O cemitério é um elemento muito importante no processo da morte. É como uma 

imagem intemporal da sociedade dos vivos. E este último aspecto é relevante, pois, 

actualmente e em várias épocas como na Antiguidade, o cemitério teve um lugar na 

cidade, lugar esse que perdeu na Idade Média devido, sobretudo, ao terror, ao medo do 

contágio da morte. 

Os cemitérios, segundo António Rebelo Delgado Tomás, são depósitos 

alegóricos da relação dos vivos com a terra e o além, são o “banco de dados da memória 

colectiva” (Delgado, s.d., 31) e como diz Edgar Morin: “É nos cemitérios que os vivos 

expressam o que a vida tem de mais fundamental” (Morin 1970, 17).    

O cemitério e a igreja já foram “a casa da vida social", um espaço público, ou 

seja, tinham um sentido de refúgio, asilo (como refere Ducange apud Ariès), até eram 

lugar de residência. Assim, cemitério e igreja “foram um e outro, lugar dos vivos e lugar 

dos mortos” (Ariès 1975b, 77). É interessante aqui tentar desvendar o que levou a uma 

mudança, a que agora o espaço dos mortos seja também o memorial virtual. Aliás, 

cemitérios e memoriais virtuais apresentam um elemento em comum, ambos são um 

espaço público, livre, aberto, a que todos temos acesso.  
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2. A importância dos artefactos, das inscrições  
 

“As determinações e as idades da Humanidade são os seus utensílios.” (Morin 

1970, 23). 

 

Mas Edgar Morin afirma que há um outro passaporte sentimental: a sepultura, 

isto é, a preocupação pelos mortos, isto é, a preocupação pela morte. A sepultura, as 

inscrições, os adornos, o embelezamento que é dado ao local de descanso eterno do 

morto: todas estas formas de memorialização são reveladoras de uma reacção afectiva. 

Esta reacção afectiva, ao contrário do que se possa imaginar, era já visível no Homem 

de Neanderthal, que enterrava os seus mortos numa espécie de revolta contra a morte, 

conforme explica Morin. 

A nossa consciência nega a morte como aniquilamento, reconhece-a como 

acontecimento e sendo um acontecimento a mesma está envolta em objectos, estruturas 

fixas, como os túmulos, as sepulturas, as estátuas, que a distinguem e demarcam bem o 

seu espaço. Assim, como esses objectos caracterizam uma época, uma sociedade. Por 

isso, e segundo Ariès, observarmos em certas épocas, como é o caso da época cristã, o 

domínio dos adornos nos túmulos (significando o desejo de preservar a identidade e a 

memória do falecido) enquanto noutras, como na Idade Média, não havia nada a indicar 

o túmulo, nem uma simples inscrição.  

Mas sem dúvida que a construção da morte baseava-se e talvez ainda se baseie 

muito nos signos permanentes do cemitério e do túmulo. 

Deste modo, uma das narrativas que cerca a morte é a das inscrições nos 

túmulos, que estavam sobretudo associadas aos santos. Havia necrópoles comuns, extra-

urbanas, que, segundo o costume africano, se tornaram verdadeiros lugares de adoração. 

Aliás, “os memoriais foram, primeiramente construídos para serem colocados nos 

túmulos venerados dos cemitérios extra-muros” (Ariès 1975b, 42). 
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A criação de monumentos funerários é outro factor muito relevante, como é 

exemplo dos túmulos de D. Pedro I e Inês de Castro3 e do o Taj Mahal4, mausoléu 

situado na Índia. 

Com o passar do tempo, os objectos vão diminuindo e passam a ser utilizados 

símbolos, inscrições, isto é, a dor era expressa pelos adornos. Aliás, uma outra forma de 

celebrar os mortos, sobretudos os mais destacados, como os santos, era através de 

hagiografias fabulosas e de legendas douradas na sepultura. Para além do acto 

significativo da peregrinação, que ainda hoje é visível na peregrinação à Basílica do 

Santo Sepulcro, em Jerusalém, Israel5 e na Hajj, a peregrinação a Meca6. 

 

A atitude que temos hoje e que tomou mais expressão desde o século XIV é a de 

zelo pelo morto. Como diz Morin, “o cadáver humano já suscita emoções que se 

socializam em práticas fúnebres e a conservação do cadáver implica um prolongamento 

da vida. O não abandono dos mortos implica a sua sobrevivência.” (Morin 1970, 24). 

                                                 
3  D. Pedro I, após a morte da sua esposa, D. Constança Manuel, assume um relacionamento com uma das 

aias, Inês de Castro. Contudo, o seu pai, o rei D. Afonso IV temia o poder por parte da família de Inês que 

era espanhola. Desta forma, em 1335 D. Inês de Castro foi assassinada, sendo sepultada em Coimbra. 

Quando D. Pedro subiu ao poder, em 1357, mandou construir um túmulo majestoso para Inês. Esse 

túmulo foi colocado no mosteiro de Alcobaça, onde se encontra até hoje, sendo que o corpo de Inês foi 

transladado para esse local. D. Pedro ordenou ainda que fosse construído um túmulo semelhante para ele, 

sendo colocado perto do de D. Inês de Castro. No túmulo, D. Inês está representada de forma serena, 

rodeada de anjos e coroada rainha. 
4 O Taj Mahal, mausoléu situado em Agra, Índia, foi construído entre 1630 e 1652 em memória da esposa 

preferida do imperador Shah Jahan. Assim, demonstra o amor do imperador pela esposa que acabara de 

falecer após dar à luz. Este monumento foi construído sobre o seu túmulo, junto ao rio Yamuna. O Taj 

Mahal é considerado uma das maiores provas de amor, contendo inscrições retiradas do Corão e sendo 

incrustado de pedras preciosas. A sua cúpula é costurada com fios de ouro. 
5 A Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, Israel, é um local onde a tradição cristã afirma que Jesus 

Cristo foi crucificado, sepultado e onde terá ressuscitado no Domingo de Páscoa. É, então, um dos locais 

mais sagrados da cristandade.  
6 Hajj, peregrinação à cidade santa de Meca, Arábia Saudita, pelos muçulmanos. É uma obrigação de 

todos os muçulmanos adultos que tenham condições monetárias e físicas. A história desta peregrinação 

remonta à época de Abraão. De acordo com a religião, Deus terá ordenado a Abraão, junto com o seu 

filho Ismael, que reerguesse os pilares da Caaba (uma construção cúbica), e fizesse o chamamento para a 

peregrinação do povo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
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Podemos então entender que anteriormente as principais formas de 

memorialização eram fixas; eram estátuas, gravuras, lápides, mausoléus. Já actualmente, 

os memoriais cibernéticos são dinâmicos, permitem uma maior interacção e chegam-nos 

quase sem pedir licença, enquanto que as outras formas de celebração dos falecidos para 

serem vistas tinha de haver, da parte do visitante, um desejo, uma pretensão. É claro que 

não podemos esquecer que o alargamento, a expansão dos memoriais é um factor 

importante na medida em que além da mensagem chegar a mais pessoas, tal situação é 

reveladora de uma acção do Homem em relação à morte, à fatalidade e fragilidade da 

vida e de uma preocupação com aqueles que partiram, do desejo de que aqueles que 

eram próximos continuem presentes de forma digna. 

Em todo o processo da morte, as obras de arte, os artefactos são deveras fulcrais, 

uma vez que estão plenos de simbologia, sustentam a ideia de eternidade e do além. 

Aliás foi a partir das pirâmides do Egipto que a dúvida se instalou na minha mente: não 

serão as pirâmides uma das maiores formas de expressão do sentimento dos vivos por 

aqueles que morreram? Uma vez que nelas se encontram os mais belos túmulos e os 

adornos e as figuras presentes remetem sempre para a memória daqueles que já 

partiram? Se sim, então tendo a consciência de que os suportes tecnológicos são 

utilizados cada vez mais para relembrar os falecidos, os entes que já morreram, estamos 

perante uma mudança de paradigma. Mas as fotografias, os vídeos, o próprio layout dos 

memoriais virtuais não serão os novos símbolos e os novos adornos, que expressam a 

mesma preocupação e o mesmo afecto pelos falecidos que as antigas formas de 

memorialização? 

A verdade é que ainda hoje o túmulo é um símbolo expressivo da ideia de 

conservar os cadáveres e a sua memória. Justamente porque a noção de “sobrevivência”, 

“permanência”, depois da morte significa o não abandono dos mortos e da sua memória. 

Logo, os vestígios antepassados melhor conservados são os túmulos e os templos e por 

isso a criação de memoriais virtuais que são permanentes e que reflectem essa mesma 

preocupação com o não abandono. 

 É inegável que desde sempre, a arte e a alegoria, a ciência e a tecnologia 

reúnem-se para glorificar a morte e a ideia que a sustém e que tem no discurso artístico 

a sua mais sublime forma de expressão.  

O que saberíamos das antigas civilizações sem os traços, os registos, os objectos, 

as inscrições, a iconografia encontrados nas escavações dos túmulos? 



 20    

3. Os rituais funerários  
 

"Durante os últimos decénios da civilização ocidental, a morte não parara de 

fermentar, sob a forma de angústias assumindo máscaras diversas, e que se tornara 

tanto mais abominável quanto mais parecia inconfessável, tanto mais insensata 

quanto mais era impensada." (Morin, 1970, 11) 

 

É desde logo fundamental perceber que grande parte das práticas fúnebres e pós-

fúnebres visava e talvez ainda vise proteger contra o contágio da morte. Há que salientar 

também que "as práticas respeitantes aos cadáveres, a crença numa vida própria dos 

mortos, manifestam-se ao nosso conhecimento como fenómenos humanos primitivos, a 

mesmo título que os utensílios." (Morin, 1970, 25).  

Na minha opinião, comum à de Edgar Morin, as práticas funerárias são uma 

forma que o Homem encontrou para tentar olhar a morte de frente, o que considero não 

ter sido totalmente eficaz, uma vez que penso que tais rituais são apenas um meio de 

enredar a morte, como passarei a explicar através da análise dos mesmos.  

Embora haja uma mudança de paradigma no que respeita a memorialização, há 

que ressalvar que muitos rituais funerários ainda hoje permanecem bem presentes na 

nossa vida quotidiana, pois ainda hoje fazemos do enterro um acto de extrema 

importância. 

Ariès refere três aspectos que estruturam o ritual funerário: em primeiro lugar, a 

existência do defunto; em segundo, o enterro, as manifestações de dor e o culto da 

recordação, e em terceiro, a inumação. Estes rituais continuam a ser praticados, embora 

sejam adaptados às expressões cénicas e/ou às vivências sociais de cada época. É pois, a 

permanência destes rituais que, segundo Ariès, acentua a relação inalterável entre a 

morte e a cultura.  

 

O enterro, as manifestações de dor e o culto da recordação: 
  

Como já referi, devido à questão da afectividade, da preocupação com a 

conservação da memória e da identidade do falecido, os cuidados com os cadáveres 

tomaram muita expressão em vários povos e épocas.  
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Em várias culturas era habitual fechar-se os olhos ao defunto, beijar a sua face, 

lavar o seu corpo e escolher a sua a roupa. Os israelitas inclusive só enterravam o 

cadáver depois de o perfumarem com bálsamos aromáticos. Para além disso, rasgavam 

as suas vestes, vestiam-se de luto ou com vestidos sujos, não tratavam da barba, do 

cabelo e quase não comiam e bebiam. Chegavam mesmo a fazer cortes no corpo e a 

derramar cinzas sobre a cabeça. Estas expressões de dor duravam vinte dias. No Antigo 

Testamento, já se destinava ao luto sete dias e as roupas de luto, escuras, também eram 

aludidas. Em Israel, havia o costume de invocar os mortos, para saber o futuro e para 

rever os entes queridos, prática que viria a ser proibida. 

 O defunto era colocado num quarto onde parentes, carpideiras e flautistas 

choravam, sendo depois posto no caixão onde ia acompanhado pelos familiares e 

amigos até ao local de enterro.  

 O pranto pelo morto era praticado pelos familiares, amigos, conhecidos e, em 

casos especiais, pelo povo. Havia noventa e sete lamentações para cada caso, que 

entoavam junto ao cadáver, em casa e no caminho para a sepultura, durante sete dias. As 

carpideiras, que faziam disto profissão, sentavam-se no solo, com vestidos largos, 

decotes acentuados e cabelo desalinhado. Juntamente com os flautistas entoavam os 

cantos de lamentação e de elogio das virtudes do defunto. Este é um ritual com vários 

milénios, uma vez que já era praticado no antigo Egipto e na Grécia Antiga. 

 Entre os hebreus, mais do que o pranto era o enterro em si que tomava um lugar 

muito importante na sociedade. Permanecer sem sepultura era uma desonra. Até porque 

o defunto não teria as oferendas que habitualmente lhe seriam consagradas. Tratava-se, 

então, de uma questão de honra, dignidade. Esta situação não estava relacionada com a 

ideia de imortalidade e com o pretender que a alma do falecido tivesse paz noutra vida. 

 

- O enterro decoroso: 
  

Outro aspecto que a morte tinha no passado era o dos mortos serem sepultados 

no dia da sua morte, queimarem-se incensos, levar-se objectos valiosos, entre outras 

práticas de glorificação do morto, isto é, realizava-se um enterro decoroso. Ariès fala até 

de um banquete fúnebre, de se criar todo um ambiente em que a comida e a bebida 

abundavam. O autor aborda a palavra “refrigerium” no sentido de repouso 
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comemorativo, que os primeiros cristãos tinham nos túmulos dos mártires, sendo de 

referir as ofertas que lá deixavam. “Segundo o costume de África, nos túmulos dos 

santos havia choro, pão e vinho” (Ariès 1975b, 33). Esta tradição cristã de origem 

binzantina foi substituída pelos serviços de eucaristia. Porém, era também a atitude do 

convívio romano, a do banquete. Como podemos ver, esta imagem da morte está muito 

distante da actual, uma vez que, apesar do funeral ser uma cerimónia, é uma cerimónia 

sob o manto da tristeza, do comedimento, do pesar, não estando relacionado com 

qualquer comemoração ou banquete. Porém e apesar de distante, nos memoriais virtuais 

há uma intenção de glorificar o morto, o que também acontece com a criação de 

eventos, de encontros, de grupos, de iniciativas para lembrar e “celebrar” o ente 

querido. 

 

- Os cultos de recordação como forma de afastar a morte: 
 

Na antiga familiaridade da morte podíamos notar a coexistência entre os vivos e 

os mortos e ao mesmo tempo os cultos para impedir que os mortos regressassem. Mas a 

zona dos mortos foi-se reduzindo, os vivos honravam as sepulturas porque tinham medo 

do regresso dos mortos e os cultos realizados destinavam-se a impedi-los de regressar. 

Nenhum corpo podia ser enterrado ou cremado dentro da vila ou cidade, de acordo com 

o Código de Teodósio de Constantinopla. Aliás, os mortos só começaram a entrar na 

cidade, com o culto dos mártires, de origem africana, terminando assim um regime de 

medo. Actualmente, com os memoriais virtuais não há dúvida que esse sentimento de 

“repulsa” e de “medo” em relação aos mortos está dissipado, uma vez que somos 

confrontados diariamente com estas páginas de louvor, onde fotografias, vídeos e outros 

elementos multimédia nos mostram a pessoa bem presente. 

Para além disso, a dificuldade em aceitar a morte, na Idade Média, por exemplo, 

levava a que os mortos fossem abandonados à Igreja, pouco importando o local da 

sepultura. Contudo, tal situação mudou ao longo dos anos e os túmulos, como já 

expliquei, ganharam importância. Os “túmulos tornavam-se signo da sua presença (do 

morto) para além da morte” (Ariès 1975a, 74)  

“A recordação confere ao morto uma espécie de imortalidade” (Ariès 1975a, 

75). Acrescento e adianto desde já, recordação essa que é realizada através da 
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construção de túmulos, de práticas fúnebres, dos próprios memoriais virtuais que não 

deixam o falecido cair no esquecimento.  

 

- O luto:  
 

Até ao século XVIII na Europa Ocidental, o ritual que ainda hoje designamos de 

luto apresentava um cunho de expressão comedida. A família devia manifestar, durante 

um determinado tempo, uma dor que nem sempre experimentava. Era um ritual 

sobretudo para o sobrevivente libertar a sua dor, pois estavam previstas as visitas de 

amigos e familiares, mas tudo com muita contenção conforme o que estava 

convencionado. As expressões de dor deveriam ser contidas. 

No entanto, no século XIX, o limite do que é adequado é transposto: jejua-se, 

desfalece-se, desmaia-se. O luto adquire, então, uma dimensão espontânea (um provável 

regresso às formas da Alta Idade Média). Esta mudança na forma de viver o luto deveu-

se, principalmente, à dificuldade em aceitar a morte do outro e esteve também 

relacionada com o culto dos túmulos.   

 Achei particularmente interessante referir estes aspectos do luto porque 

considero que os memoriais virtuais são, indubitavelmente, uma forma dos familiares e 

amigos fazerem o luto daqueles que já partiram. Continuam a ter e a ver as suas 

memórias, mas há como que um ritual de passagem, quando se escreve, quando se 

expressam os sentimentos nesses memoriais, há como que uma maior aceitação da 

situação. 

Bauman acentua precisamente este factor: a modernidade “desconstrói a 

mortalidade em pequenas aflições” (Bauman 1992, 163), para tentar diminuir o seu 

impacto, a dor causada e o receio pela mesma. A morte é colocada em etapas. Ariès 

afirma também que “essas pequenas mortes silenciosas substituíram e apagaram a 

grande acção dramática da morte” (Ariès 1975a, 86) 
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CAPÍTULO V: MEMORIAIS VIRTUAIS: UMA ESTRATÉGIA DE VIDA 

E UMA OUTRA FORMA DE REPRESENTAÇÃO DA MORTE 

 

"A morte, tal como o utensílio, afirma o indivíduo, prolonga-o no tempo como 

o utensílio no espaço, se esforça igualmente por o adaptar ao mundo, exprime a 

mesma inadaptação do homem ao mundo e as mesmas possibilidades de conquista do 

homem em relação ao mundo." (Morin 1970, 24) 

 

 1. O tentar esbater o carácter de fatalidade da morte e o esquecimento  
 

Zygmunt Bauman, na obra A Vida Fragmentada, sobre o tema da mortalidade e 

da imortalidade afirma: "Como tentei mostrar em Mortality, immortality and other life 

strategies, a mortalidade já não existe - já não existe 'morte última', no sentido de um 

não-regresso definitivo, irrevogável; há apenas o acto do desaparecimento, a queda 

temporária no esquecimento - um ser-se esquecido que significa armazenamento 

frigorífico à espera do momento em que seja necessário voltar a servir. Mas sem 

mortalidade também não há imortalidade, no sentido de 'sempre e para sempre', de 

permanência, de não envelhecimento nem de queda na obsolescência - há apenas uma 

imortalidade instantânea, a imortalidade por um instante, tão ao sabor das incertezas da 

sorte como a mortalidade de outrora" (Bauman 1995, 45). 

Deste modo, penso que é possível afirmar que a modernidade conseguiu acalmar 

o tumulto sobre a fatalidade da morte. O perigo maior é o do esquecimento, por isso as 

várias estratégias para nos mantermos na agenda da vida, por isso os memoriais virtuais, 

a preocupação extrema dos amigos e familiares em recordar o ente querido. Considero 

que este é um dos factores que mais contribuiu para a mudança de paradigma no que 

respeita a memorialização, uma vez que a Internet, estando acessível à maioria da 

população, sendo tão fácil de utilizar e tendo um impacto tão forte, surge então como 

um potencial meio de memorialização, que não implica custos significativos, chega a 

mais pessoas, difundindo a mensagem a todos os cantos do mundo.  

Assim, penso ser pertinente aludir ao memorial/museu de Auschwitz-Birkenau. 

Um memorial que está presente na rede social Facebook e que pretende que as gerações 

futuras tenham conhecimento do massacre que aconteceu durante a Segunda Guerra 
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Mundial, sobretudo neste campo de concentração. Este memorial digital apela à 

preservação da memória, à conservação do site. Ao mesmo tempo, fazendo uso do seu 

cunho de museu, o memorial de Auschwitz desperta o interesse de muitas pessoas ao 

integrar nos seus conteúdos várias fotografias únicas de exposições que estão no museu 

(como é visível na lista de figuras de 4 a 11). Essas imagens têm um carácter único, 

singular, permitem aceder à história do que se passou no campo de concentração. Para 

mim, este factor faz com que a mensagem do memorial se difunda mais facilmente e 

chegue a todo o mundo, atingindo o objectivo ao qual se propôs: não permitir o 

esquecimento do extermínio de judeus pelos nazis.  

No entanto, se a mudança de paradigma, quanto à memorialização, se deveu 

muito a um desejo do ser humano de permanecer na agenda da vida, de continuar 

presente, há uma contrariedade que ressalta se lermos as palavras de Platão, através de 

Sócrates, na obra Fedro. Nesta obra, a escrita pode ser vista com um duplo sentido, o de 

remédio e o de veneno para a memória. “Ela tornará os homens mais esquecidos pois 

que, sabendo escrever, deixarão de exercitar a memória, confiando apenas nas 

escrituras, e só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores, por meio de 

sinais, e não dos assuntos em si mesmos.” (Platão 1981, 147). 

Para além disso, a escrita chega a toda a parte, o que pode ser benéfico no caso 

dos memoriais virtuais, contudo, a escrita não se defende, nem se protege a si mesma, 

uma vez que pode ser mal interpretada por não ter o autor que explique as suas próprias 

palavras. A este propósito, Sócrates diz: “(os discursos) falam das coisas como se estas 

estivessem vivas, mas, se alguém os interroga, no intuito de obter um esclarecimento, 

limitam-se a repetir sempre a mesma coisa (…) não é capaz de se defender nem de se 

proteger a si mesmo.” (Platão 1981, 149). Contudo, se pensarmos nas antigas formas de 

memorialização, como estátuas, figuras, símbolos, pinturas, deparamo-nos com o 

mesmo problema, porque também Sócrates refere: “O maior inconveniente da escrita 

parece-se com a pintura. As figuras pintadas têm atitudes de seres vivos mas, se alguém 

as interrogar, manter-se-ão silenciosas” (Platão 1981, 148). 

 O que me faz pensar também no seguinte: será que esses memoriais cibernéticos 

salvaguardam o “eu construído”, como designa Bauman, do falecido, isto é, preservam 

os seus valores enquanto ser humano? Quais são os mecanismos de defesa desse 

memorial? Que consequências traz a passagem das obras de arte para elementos 

técnicos, tecnológicos? 
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2. Os memoriais e o seu aspecto público 
 

Ariès afirma: “(antigamente) morríamos sempre publicamente. Hoje há um 

sentido banal, pois há uma grande probabilidade de se morrer na solidão de uma cama 

de hospital” (Ariès 1975a, 26). A banalidade de morrer na solidão é mostrada nos 

memoriais virtuais e achei importante referir atrás alguns ritos funerários para se tornar 

compreensível que nestas novas formas de memorialização esses ritos estão menos 

acentuados. Talvez possamos considerar que o único aspecto que poderá estar próximo 

desses ritos, é o conjunto de mensagens, de palavras, de informações acerca do falecido, 

que, no fundo, são palavras de “pranto” e de enaltecimento. 

“Não paro de pensar em ti”, “deixaste um vazio”, “sei que para muitos eras 

indiferente, mas para mim eras especial”, “grande forcado”. Tais mensagens, bastante 

plenas de emoções, contrastam com a antiga noção de morte como cerimónia pública, 

onde se destacava a “simplicidade com que os rituais da morte eram aceites e 

realizados, de uma maneira cerimonial, mas sem carácter dramático, e sem movimento 

de emoção excessiva” (Ariès 1975a, 28). Apesar de que, depois, com as carpideiras e 

com as lamentações, esse carácter de emoção contida é esbatido, a ideia passa a ser que 

quanto mais se exteriorizar a dor, quanto mais se chorar mais se gosta do defunto 

 O curioso é que no memorial digital de Jorge Amado, elaborado pelo jornal 

Público, existem alguns vestígios dessa antiga atitude perante a morte, pois lê-se: “A 

Bahia parou”, “Trata-se de uma infelicidade colectiva”. O escritor brasileiro João 

Ubaldo Ribeiro acrescenta: “Desapareceu um monumento da literatura brasileira e 

mundial. Eu me sinto como se um pedaço da minha vida tenha ido embora. Acabo de 

saber, ainda não me acostumei com a ideia”. 

 

 3. A reprodutibilidade técnica da memorialização 
 

No caso dos memoriais virtuais, “a reprodução da obra de arte por meios 

técnicos é algo de novo” (Benjamin, data, 208). Mas tal transformação traz profundas 

alterações à obra em si. “Por mais perfeita que seja a reprodução, uma coisa lhe falta: o 

aqui e o agora da obra de arte – a sua existência única no lugar onde se encontra.” 

(Benjamin, s.d., 208) 

 Para além disso, se pegarmos também na ideia de circulação da memória do 
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defunto várias reflexões se formulam. Walter Benjamin desenvolve o conceito de aura, 

aquilo que torna uma obra única, autêntica, original. O autor refere que a autenticidade, 

a unicidade, a originalidade da obra só fazem sentido num tempo e num lugar, onde o 

observador é elevado para aquilo que a obra representa. Deste ponto de vista, penso que 

os memoriais possuem uma aura, carregam consigo e transmitem a aura da obra que 

dignifica a memória da pessoa falecida. Mas como? Na minha opinião tal é feito, 

principalmente, através de fotografias, de vídeos, de músicas. Se tiver como exemplos 

as imagens número 2 e 3 (em lista de figuras), onde observamos as pegas do falecido 

forcado Ricardo Mota, percebemos que há toda uma atmosfera, um mundo muito 

específico que é vivido neste memorial, que é transmitido e que toca aqueles que o 

partilham. É a partir da tourada, de tudo aquilo que a envolve, sobretudo dos forcados e 

da pega, que nos chega a memória de Ricardo Mota, que este jovem é dignificado, 

homenageado.  

Contudo, por um lado compreendemos que os memoriais cibernéticos encontram 

aqui um entrave pois, como transportar essa aura para um sistema de redes tão 

mecânico, tão automático, tão frio e imaterial como o é a internet? Será que sentimos o 

mesmo quando observamos uma estátua a celebrar uma pessoa já falecida e quando 

lemos e vemos um memorial cibernético? Tal como Benjamin salienta: “Sobre a 

existência única (da obra), e sobre ela apenas, se fez a história a que a obra esteve 

sujeita no decurso da sua existência. Para isso contam tanto as transformações que a sua 

estrutura física sofreu ao longo do tempo, como as várias mudanças de proprietário por 

que possa ter passado.” (Benjamin, s.d., 210).  

Por outro lado, também são plausíveis as seguintes questões: as máquinas 

cibernéticas não tendem para a imaterialização, para fazerem esquecer o seu aspecto 

maquínico? Será que o ambiente criado nesses memoriais virtuais é assim tão diferente 

da atmosfera que se experiencia quando estamos perante um obra fúnebre? Não será 

precisamente o objectivo das famílias e dos amigos do falecido a criação de um espaço 

que transmita a aura presente nas obras de arte e que desvende a história desse ente 

querido que já partiu?  

Deixo apenas um exemplo de uma das mensagens encontradas no memorial de 

Annie Lynde, que penso que mostra que a atmosfera que se experiencia quando estamos 

perante uma necrópole, um túmulo, uma obra fúnebre também pode ser vivenciada ao 

entrar num memorial digital. “On December 2, 1999 we lost a person that was loved by 
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many. Annie was so full of life and always made it a mission to befriend anyone that 

she saw. It didn't matter who you were or what you looked like...if you were within 2 

feet of her radar, you better watch out because you were becoming her next friend!! She 

always had a smile on her face and always knew how to put one on yours. She was 

energetic and out going and so full of life and love. She was an angel that we didn't have 

for long. Because of this tragedy people fought and succeeded in having a stoplight put 

in the intersection that took her life. It should have never happened to her, but I know 

she is proud that it will never happen to anyone else. I know she sits above and watches 

all of us and blesses us everyday. She will be forever missed and forever loved”. É desta 

forma que este memorial é descrito. 

  

 4. A importância da projecção do futuro e as estratégias de vida 
 

Bauman considera que a nossa modernidade é uma modernidade líquida, sendo 

que o hoje perde a sua forma sólida, dando a sensação de ser realizado e para tal basta a 

ideia de que o “futuro é agora” (Bauman 1992, 164). Como se verifica através da 

explosão dos memoriais, de processos de ficar na memória, os projectos de vida 

actualmente ganham direcção em torno ao futuro e também ao passado. Aliás, Ariès 

afirma desde logo na sua obra, “O Homem perante a morte”, que todos morremos. É 

algo inevitável, por isso desde há milénios que o ser humano compreendendo a 

fragilidade da vida desenvolveu estratégias para lidar com a morte. O que fez com que a 

morte fosse representada, que se criassem imagens da morte e dos falecidos. Assim, de 

facto, o que muda é que se antes eram construídas estátuas, lápides, mausoléus, hoje a 

virtualidade das formas de memorialização é inegável, o que se relaciona, do meu ponto 

de vista, com a liquidez do hoje, que Bauman aponta na sua obra, que faz com que o ser 

humano se preocupe com o futuro, com o ficar na memória e faça assim uso das novas 

tecnologias.  

Novamente esta ideia pode ser alvo de debate. Estes novos suportes de 

memoriais cibernéticos, colocam o problema de possivelmente serem mais efémeros 

que os suportes fixos e estáveis. Percebemos que na internet é fácil difundir uma 

mensagem, mas o grande número de informação, a competição entre os vários sites 

fazem com que certos conteúdos sejam rapidamente esquecidos e até mesmo 

eliminados. Além de que a nossa atenção, o nosso olhar, perde-se mais facilmente entre 
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a imensidão de histórias o que pode ser um problema para estas novas formas de 

memoriais, pois fica a questão: causarão elas tanto impacto? 

A morte, considerada hoje selvagem porque chega a dominar-nos, apesar de 

tentarmos esconder o impacto que a mesma tem em nós, é transformada em pequenas 

aflições, pequenas etapas. Aqui, mais uma vez se percebe a estratégia da utilização das 

novas tecnologias, da mudança de paradigma geralmente apresentado nos memoriais 

virtuais, dado que os amigos e familiares expressam as suas emoções, os seus 

sentimentos, revelando as suas próprias aflições em relação à morte e tentando lidar 

com a mesma, minimizar o seu impacto, o carácter de fatalidade. 

Bauman desenvolve o conceito de estratégias de vida. Estratégias que tornam a 

vida menos assustadora, dissolvem o futuro no presente, em episódios evanescentes, a 

morte no âmbito da familiaridade e comum. “Daily life becomes a perpetual dress 

rehearsal of death” (Bauman 1992, 187). O que é ensaiado é em primeiro lugar a 

efemeridade e a evanescência das coisas humanas. Como se se tentasse ganhar uma 

imunidade às toxinas ao contactar-se com as mesmas. Por isso a intenção de criar estes 

espaços de homenagem, os memoriais, onde se lida com a morte de forma directa, onde 

se revelam os mais íntimos receios, onde se luta para tornar a morte menos assustadora. 

  

 5. A desconstrução da morte e a possibilidade de reaparecimento 
 

A imortalidade é desconstruída e não a mortalidade, como sequência de 

episódios. Bauman considera a mortalidade como segredo da imortalidade. “Nothing 

needs to be done forever. Nothing can be done forever” (Bauman 1992, 169). A 

eternidade é decomposta em momentos passageiros. Nada parece imortal, mas nada 

parece mortal também.  

 A imortalidade tornou-se mortal e a morte deixou de ser acto único, com 

consequências irreparáveis. A morte é uma suspensão, um estado de transacção. A 

suspensão é algo que dura para sempre. Tudo o que desaparece tem hipótese de 

reaparecer, como acentua Braudillard (apud Bauman). A morte contém uma promessa 

de durabilidade, permanência e imortalidade. Tudo pode permanecer se quisermos, é 

óbvio que tal requer um esforço, um trabalho contínuo, principalmente no caso da 

gestão das imagens, onde é preciso estar sempre a actualizar, a ter em atenção o que é 
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colocado nos memoriais virtuais, entre outros aspectos. Tal como diz Bauman, a 

identidade é algo construído. 

  Na questão da mudança de paradigma penso que posso afirmar que, se antes as 

estátuas, os mausoléus, entre outras esculturas e objectos grandiosos, eram uma forma 

de honrar e dignificar o morto, agora os memoriais virtuais ganham força. As anteriores 

figuras, estátuas fixas, devido a esse mesmo carácter fixo, sólido, ao facto de não se 

deslocarem, não se moverem, à sua estabilidade, não podiam ser modificadas e para 

serem observadas era necessária uma deslocação ao local onde estas se encontravam. Já 

os memoriais virtuais chegam quase sem nos pedir licença, são dinâmicos, voláteis, 

estão em constante mudança, podem desaparecer e reaparecer e podem permanecer se 

bem que com algum esforço pois a internet, sendo alvo de tanta informação pode levar a 

que certos conteúdos caiam no esquecimento, o que não deixa de ser contraditório, pois 

neste caso ela é precisamente utilizada para manter e reavivar a memória. 

 Parece-me oportuno abordar aqui o memorial/museu de Auschwitz-Birkenau 

que chega a todo o mundo com várias informações, várias histórias sobre judeus detidos 

neste campo de concentração, não sendo, por isso, necessária uma deslocação ao museu. 

O visitante deste memorial digital tem acesso a conteúdos únicos, históricos, sem ter de 

se deslocar ao espaço físico. É o exemplo dado pelas fotografias (lista de figuras de 4 a 

11) que revelam as exposições que se encontram no museu e mostram aspectos 

singulares da época em que os judeus estiveram presos no campo de concentração. 

Assim, este memorial apresenta também várias histórias de judeus: “On March 8, 1944 

Fredy Hirsch, a prisoner and a teacher who took care of children at the so-called family 

camp for the Jews from the Theresienstadt ghetto at the BIIb sector of the Auschwitz II-

Birkenau camp, commited suicide. He could not protect women and children from the 

coming extermination and he did not want to be its passive witness” e “On March 15, 

1942 on Sunday before the noon roll-call in Auschwitz II-Birkenau, 131 prisoners were 

killed by drunken SS men. After noon roll-call, an additional 250 prisoners including 

103 Soviet POWs were tortured to death. In hospital blocks in the Auschwitz I camp 28 

inmates died. Altogether 409 prisoners died, including 198 Poles, 103 Soviet POWs, 68 

Jews, 20 Czechs, 8 Germans and 2 Yugoslavs”. 

 De que outra forma, sem ser através de uma visita ao museu, teríamos nós 

oportunidade de observar as roupas, os objectos, as mensagens (lista de figuras 6,7,8) 
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deixados pelos judeus? De que outra forma ficaríamos a conhecer alguns dos terríveis 

massacres a que os judeus foram subjugados?      

 No entanto, é sem dúvida inegável o aspecto efémero que a internet transporta 

consigo e que faz com que estes memoriais virtuais percam a sua força. Daí a 

mensagem no memorial/museu de Auschwitz-Birkenau: “Preserve memorial site. 

Preserve memory”. Para além disso, o memorial informa que ao fazer uma doação ao 

museu, teremos a possibilidade de apoiar a preservação deste site para que as gerações 

futuras nunca se esqueçam do que aconteceu na II Grande Guerra Mundial.  

É interessante perceber que os memoriais virtuais, na minha opinião, tentam 

alcançar a preservação da memória, quase como que uma espécie de imortalidade da 

pessoa falecida. Contudo, pegando na ideia de efemeridade das tecnologias, do digital, 

dos memoriais virtuais, é oportuno trazer à luz o conceito de imortalidade segundo 

Frazer: "Prolongamento da vida por período indefinido, mas não necessariamente 

eterno" (Morin, 1970, 25). Os memoriais virtuais também se podem perder no tempo e 

no espaço devido à excessiva quantidade de informação que nos é fornecida pela 

internet. 

 

 6. Morte interdita, morte aceite, morte preparada 
  

 Uma ideia acentuada por Ariès é a de viver com o pensamento na morte. Diz o 

autor: “Não é, pois, no momento da morte nem quando se aproxima que é necessário 

pensar nela. É durante toda a vida” (Ariès 1975b, 296). Deste modo, a vida terrestre é 

uma preparação. Bauman fala, no mesmo âmbito, da ideia de ensaio, em vida, da morte. 

Mais uma vez, se coloca a questão: não serão os memoriais virtuais uma forma de 

“preparar a morte”, de pensar nessa fatalidade, porque certamente, os criadores desses 

memoriais desejam também ter um quando falecerem? Os memoriais virtuais são, sem 

dúvida, um meio de tornar a fatalidade da morte em pequenas aflições e assim prepará-

la em vida.  

 Tenhamos, então, em consideração alguns excertos informativos que retirei de 

uma análise a alguns memoriais do Facebook. No memorial criado em nome do jovem 

forcado Ricardo Mota pode ler-se através das palavras do seu irmão, Ricardo Cado 

Mota: “Sei que estás ao lado de Jesus” e “O Ricardo viverá eternamente com Jesus”. 
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Patrícia Cardoso escreve: “olha pelos teus amigos, protege-nos!” e o amigo Nelson 

Cardoso diz também: “estarás sempre aqui, junto de nós”.  

De facto, neste espaço de homenagem, as mensagens que tentam esbater o 

carácter de fatalidade da morte são inúmeras: “muito mais é o que nos une do que aquilo 

que nos separa”; “vão gostar para sempre de ti”; “descansa em paz”; “foi com muita 

pena que te vimos partir, mas a vida é assim”; “a morte não é nada, eu estou apenas 

noutro lado”; “a vida tem destas coisas”. Transparece, assim, no memorial em nome de 

Ricardo, a vontade de minimizar a dor da perda, da fatalidade, sendo que as mensagens 

mais positivas, mais optimistas, são, na minha opinião, uma forma, por parte da pessoa 

que as escreveu, de se preparar para um fim futuro e de se consciencializar da 

fragilidade da vida.  

 No memorial de Annie Lynde surge desde logo uma mensagem sobre um 

familiar da jovem falecida que também morreu recentemente: “Sandy passed away last 

week. We are all comforted by knowing that she is again with Annie”. Uma amiga, 

Rachel Malz, escreve também: “us girls will all be together again some day”.  Enquanto 

outras amigas referem: “she will definitely never been forgotten”; “we had so much 

fun”. Parece-me notório que, também neste caso, a morte é desconstruída em pequenas 

aflições, perdendo o seu carácter mais trágico e até irreversível.  

 No obituário sobre o escritor Jorge Amado, realizado pelo jornal Público, 

encontramos o seguinte excerto: “Foi uma espécie de canto do cisne. O escritor acordou 

bem, mas sentiu-se mal ao final da tarde. Levaram-no para o hospital mas o seu coração 

(grande, muito grande em sentido literal e figurado) não aguentou. Jorge Amado já tinha 

sido internado em 20 de Junho com uma crise de hiperglicémia. Durão, recuperou, 

apesar dos relatórios médicos, na altura, terem sido muito reservados. Mas venceu, 

como os seus capitães da areia e com toda a esperança da vida. E da liberdade.” Penso 

que estas palavras de Carlos Câmara Leme mostram que a morte, hoje, é feita de 

pequenas etapas, pequenas aflições, pois, a partir deste texto, percebemos as várias 

etapas que o escritor Jorge Amado ultrapassou quanto à sua saúde, etapas essas que já 

evidenciavam que a morte poderia estar próxima. 

 

Mas já no século XX, a morte é uma morte interdita. Para poupar a pessoa, 

oculta-se a verdade, os ritos permanecem sem carácter dramático. Daí a minimização do 
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luto, o querer ocultar a morte, o dar as condolências e o ser enterrado o mais depressa 

possível, de modo discreto, para não causar muito impacto. No fundo, um luto solitário 

Contudo, o impacto, a força da efemeridade e a cada vez maior consciência do 

nada estão hoje presentes na nossa vida e no nosso pensamento. Há, então, o seguinte 

paradoxo: se, por um lado, temos hoje uma maior consciência da morte e da fragilidade 

da vida, por outro lado, pretendemos mostrar que a morte não nos afecta tanto. Aliás, “o 

primeiro efeito da dessacralização da morte, é que ela perde os seus poderes quase 

mágicos, em todo o caso irracionais, carregados de uma selvajaria primária" (Ariès 

1975b, 303).   

No grupo de homenagem ao forcado Ricardo Mota lemos, por exemplo: “guardo 

as tuas mensagens, não há um dia que não as leia, à tua maneira consegues que eu solte 

um sorriso”, “nunca deixarei de registar os teus triunfos”; “onde quer que estejas sei que 

estás feliz e em paz”. Ora, estas mensagens são reveladoras de uma vontade, por parte 

de familiares e amigos, de mostrar que a morte não pode e não nos deve afectar tanto. 

Já as seguintes palavras, penso que se podem enquadrar numa maior 

consciencialização da morte por parte do ser humano: “Obrigada pela tua passagem na 

nossa vida. Mas muito mais curta do que deveria ter sido”; “há cinco meses que 

partiste”; “já lá vai algum tempo e ainda se torna difícil”, “a vida tem destas coisas”; “é 

uma pena ver um jovem cheio de talento partir tão cedo”; “Só nós resta recordar-te” e 

“Foi com muita pena que te vimos partir, mas a vida é assim. Deixas muitas saudades e 

quem sabe se um dia nos voltaremos a encontrar”. 

A morte passa, então, a ser banalizada, mas mantendo-se sempre uma distância 

prudente. “O colocar-se distante da morte, que no fundo é próxima” (Ariès 1975b, 317). 

Para além disso, o mais importante é a simplicidade que domina a morte. Essa 

simplicidade é visível nos funerais e no testamento. Assim, é fácil de compreender a 

impessoalidade do luto, que sempre enfatizou a cerimonialidade da morte.  

A ideia de que a morte não afecta tanto o ser humano surge também nos 

memoriais virtuais. Não é raro vermos mensagens de incentivo, de minimização da dor, 

de optimismo. Como aliás já referi atrás, as que encontrei no memorial em nome de 

Ricardo Mota: “a vida é assim” e “vamos voltar a encontrar-nos”.  

Contudo, considero que uma das ideias mais interessantes deixada por Ariès, é a 

de que “a morte foi sempre um acto social e público” (Ariès 1975b, 553). Tal continua a 
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ser verdade nos dias de hoje. As redes sociais põem em contacto permanente os grupos, 

permitindo uma partilha dos aspectos mais privados e possibilitando a comunicação 

com o mundo.  

As imagens, os rituais da morte, a celebração dos falecidos foram transportados 

para as redes sociais. No caso do Facebook, a resposta ao pedido de vários jovens que 

pretendiam dignificar os seus amigos vítimas de um acidente, foi rápida. Hoje, os 

memoriais estão disseminados por esta rede.  

É de salientar, no que respeita a gestão da imagem do morto nos memoriais 

online, que os próprios familiares e amigos do defunto são os responsáveis pela gestão 

desse mesmo espaço. Esta é uma forma de o falecido ser respeitado, uma vez que quem 

gere o memorial virtual pode impedir o acesso de desconhecidos a esse espaço e pode 

eliminar frases, informações e conteúdos menos agradáveis. A este propósito surge-me 

a ideia dos livros de condolências, também abordada por Ariès. Considero que esses 

memoriais são autênticos livros de condolências, onde se deixam histórias passadas com 

o falecido, se valoriza o seu trabalho na comunidade, se dignifica o seu valor enquanto 

ser humano e se pede incessantemente que o mesmo não seja esquecido.   

O memorial em honra de Annie Lynde é desde logo definido da seguinte forma: 

“For all the friends, family and loved ones that had a chance to call Annie a friend...lets 

never forget”. Para além disso, mensagens como esta:  “She will be forever missed and 

forever loved”; são inúmeras.  

Numa outra linha de acção, temos o memorial/museu do campo de concentração 

de Auschwitz-Birkenau que também define como plano: "There is only one thing worse 

than Auschwitz itself... and that is if the world forgets that there was such a place." Este 

grupo criado pelo museu sobressalta ainda: “Preserve memorial site – preserve 

memory”. 

Já no obituário de Jorge Amado podemos ler: “grande escritor que ele é (…) 

imperecíveis personagens que criou e que para sempre ficarão connosco”. 

 

7. O estar sempre acessível, “ser-se colocado numa prateleira”   
 

Baudrillard refere que a modernidade foi um momento de libertação em todos os 

domínios. Os constrangimentos são ilegítimos e ofensivos e injustificados. A 
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mortalidade “é o protótipo e o arquétipo de todos os constrangimentos” (Bauman 1992, 

161).  

 “The present has no value of its own” (Bauman 1992, 162). Não se prende o 

tempo, as metanarrativas provam-se num futuro, numa linha final que ainda não foi 

alcançada. O presente pode contribuir para a gratificação futura apenas por atrasar a 

corrente de tempo. Ora, a felicidade imortal é desconstruída em satisfações. “Time still 

runs, but the pointer has been lost in the flow” (Bauman 1992, 164). Cada momento é 

imortal, “immortality is here” (Bauman 1992, 164), mas é evanescente, nómada.  

Bauman refere que cada existência é precária, evanescente e ilusória. Cada 

momento é importante, a verdadeira realidade é dada em flashes momentâneos. Todos 

os momentos são iguais e permanecem para além da morte. Cada momento é a porta 

para a eternidade. A este propósito, nos memoriais virtuais sente-se muito esta ideia. A 

maioria dos familiares, dos amigos, dos conhecidos salientam precisamente esses 

momentos como eternos, distinguem histórias, situações que passaram com a pessoa 

falecida, que vão ficar para sempre na memória, e afirmam que por isso ela nunca será 

esquecida. 

 No memorial de Annie Lynde: “She and I grew up together, went to her cabin, 

made movies, played pool, talked about boys, watched goofy movies and lot of other 

things. She would send me letters just for fun with a pic of us two or just to write adn 

say hi. She got to have a different kind of room, where her friends got to write all over 

her ceiling-we loved it. There are a few songs that whenever I hear them I laugh and 

think of her. Annie loved people, she truely had a big heart and always wanted people to 

know that she was loving them. I too have memories of the burben and Buffy!” 

“I just have to say...my first memory of Annie was on a saturday....she came 

over to my house in her big burben...I didnt even know she knew where I lived!....and 

she knocked on the front door and asked for me, I came to the door and she had this 

huge smile on her face, and all she said was " my name is annie, im new at the school, 

and I know you cause I know amber and we are going brainerd so get ready!!!" 

Já no memorial de Ricardo Mota, o irmão Ricardo Coda Mota escreve: “mano 

no Sábado na Nazaré lembrei-me mais uma vez de ti. Onde o ano passado demos a volta 

juntos! Vais dar muitas voltas comigo no meu coração. Estás sempre cá dentro. Nunca 

te esquecerei!”.  
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Para além destes exemplos, penso que é também de evidenciar o que é escrito no 

memorial/museu de Auschwitz: “The physical evidence that makes up the former 

Auschwitz-Birkenau Concentration Camp is in danger of vanishing. We need your help 

to preserve and protect this evidence, as this historic site must last forever to remind 

future generations of what happened, what happens and what could happen again to 

humanity”. 

 

Ora, a distinção entre mundano e eterno, transitório e durável, mortal e imortal, 

está esfumada, segundo Bauman. A vida diária é uma prova da mortalidade e 

imortalidade. Na pré-modernidade a morte era domesticada. Agora, a imortalidade é 

domesticada, não sendo um desejo distante. Por isso em todos os memoriais digitais que 

observei surgem mensagens do género: “tu não desapareceste”, “estás sempre 

connosco”, “serás sempre lembrado”, “estás apenas noutro lado”, entre outras.  

O “making history”, fazer história, significa tornar-se imortal, ser imortal ao ser 

recordado, ser preservado. Limpar o pó, recuperar, regressar à agenda da vida, ser 

confirmado como importante devido ao carácter. Na pré-modernidade eram os reis, os 

papas que tinham o direito de serem recordados. Actualmente, as coisas e as próprias 

identidades dos falecidos perdem o seu carácter temporário, não morrem, permanecem 

constantemente acessíveis, postas numa prateleira, ou seja, ficam intemporais. É 

precisamente isso que os memoriais virtuais fazem: colocam aquela pessoa sempre 

disponível, acessível, para ser relembrada e para estar na agenda da vida. 

Aliás, tal mensagem é transmitida no memorial digital de Jorge Amado, onde se 

lê: “foi-se o Homem, ficou a obra” e “Iremos assistir a um fenómeno, uma espécie de 

curiosidade mórbida, que irá mover as pessoas para uma releitura do Jorge Amado. 

Alguns irão recordar a obra dele, outros irão conhecê-la”. 

 De facto, esta ideia é facilmente compreensível quando nos deparamos com 

homenagens a figuras já falecidas, como o caso da fadista Amália Rodrigues (através do 

projecto musical Amália Hoje), que antes estavam no esquecimento e que agora são 

muito valorizadas. Este efeito é produzido pela internet, onde várias experiências já 

provaram que é extremamente difícil retirar uma identidade da internet, uma página 

pessoal. Assim, na internet há uma panóplia de identidades esquecidas, que a todo o 
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momento podem ser recuperadas, como também acontece com os memoriais, eles 

continuam lá, muitas vezes quase invisíveis mas muito significativos para os familiares.  

  

A modernidade, como explica Ariès, conseguiu acalmar o fantasma da morte e a 

sua conotação de fatalidade, porém, as pessoas estão cada vez mais conscientes de que o 

esquecimento dos falecidos é algo a colmatar. Daí os novos suportes de 

memorialização, para manter essa pessoa na “agenda da vida” (Bauman), uma vez que, 

no mundo cibernético, estar acessível é a chave da intemporalidade e também, em 

última análise, para nós próprios, os que continuamos vivos, sentirmos que a morte não 

nos pode e não deve assustar tanto. Por isso, também a criação de um canal televisivo 

alemão, o ETOS-TV, que emite obituários, reportagens sobre cemitérios, entre outros 

conteúdos relacionados com a morte, a pedido dos familiares, dos amigos que pagam 

uma quantia para poder ser realizada uma homenagem pública ao falecido. 

No fundo, o horror da morte engloba: "a dor do funeral, o terror da 

decomposição do cadáver, a obsessão da morte". Os três têm um denominador em 

comum: a perda da individualidade. "A dor provocada por uma morte só existe se a 

individualidade do morto tiver sido presente e reconhecida" (Morin 1970, 31). O terror 

da decomposição é o da individualidade, o de não ser reconhecido como homem. Daí a 

preocupação lancinante de o Homem conservar a sua individualidade para além da 

morte porque, como acrescenta Morin, a imortalidade é a afirmação da individualidade 

para além da morte” (Morin 1970, 34). 

 "A morte é, portanto, à primeira vista, uma espécie de vida, que prolonga, de 

uma forma ou de outra a vida individual" (Morin 1970, 25). Como já referia Bachelard, 

a morte é uma imagem, uma metáfora de vida (apud Morin 1970, 25). Parece-me 

indiscutível que os memoriais virtuais, ao terem tanta informação sobre o falecido, 

prolongam a vida individual, há resquícios de vida nos memoriais virtuais, alguns deles 

bem expressivos, como vídeos, sons, imagens (ver lista de figuras e anexos). 

Deste modo, a angústia da morte que muito tem atormentado o ser humano 

advém do facto de durante várias épocas se ter prometido a imortalidade (são várias as 

crenças que sobressaltam o renascimento, a sobrevivência), se ter vendido essa ideia 

ilusória, ao que depois se veio juntar a crescente preocupação, a partir do século XIX, 
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da afirmação da individualidade, do ser considerado ser humano, não ser só um corpo 

morto.  

No fundo, o paradoxo da vida é: opor a ordem biológica à ordem física na sua 

relação íntima, complementar, concorrente e antagonista relativamente à morte. A 

relação entre a vida e a morte pode ser definida da seguinte forma: “o viver de vida, o 

morrer de morte” de Heraclito. (apud Morin 1970, 9).  
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CONCLUSÃO 
 

Primeiramente, penso que é de salientar que, com a minha dissertação, percebi 

que a estratégia que os memoriais virtuais apresentam é deveras inspiradora. Se no 

início do meu trabalho compreendi que a atitude do ser humano perante a morte tem 

sido ora de recusa ora de aceitação, também me dei conta que para esbater os fantasmas 

da morte é necessário enfrentá-los, diminuir o seu impacto, torná-los menores. Já Morin 

refere: "Para lutar contra a morte, a vida necessita de a integrar no mais íntimo de si 

mesma" (Morin 1970, 323). 

Deste modo, um aspecto importante que notei nos memoriais virtuais foi o de 

que os temas fundamentais da morte são geralmente transferências e metáforas de 

processos bióticos devido a uma recusa e minimização do traumatismo da morte. 

Assim, é habitual encontrarmos mensagens deste teor: “fizeste uma grande diferença”, 

“eras um grande profissional e ser humano”, “ajudavas bastante os que te rodeavam”, 

“tiveste grandes feitos na tua vida”, entre outras.  

Introduzindo novamente a questão da aura da obra de arte em Benjamin, aquilo 

que torna uma obra única, autêntica, original, posso dizer que algumas questões que se 

formularam no início tenham tido um caminho de resposta. Quanto ao facto de os 

memoriais possuírem uma aura, carregarem-na consigo e transmitirem-na, considero 

que com a minha análise aos memoriais digitais percebi que há uma atmosfera que os 

circunda e que os torna peculiares. É claro que esta ideia pode ser sempre alvo de 

debate.    

 O interessante foi entender o como transportar essa aura para um sistema de 

redes que à partida é tão mecânico, tão automático, tão frio e imaterial. Temos de ter em 

conta que as máquinas pretendem atenuar o seu carácter maquínico e para mim, nos 

memoriais virtuais, isso é feito com o recurso às mensagens mais emotivas, às 

fotografias, aos vídeos, aos sons. É o próprio layout do memorial que consegue criar um 

espaço onde as emoções submergem, chegam até ao visitante. 

 É inegável que os memoriais digitais trouxeram a reposta à angústia do homem 

de não ser esquecido, de permanecer na agenda da vida, de ser alvo de um fluxo 

constante de informação (dado que são actualizáveis). Porém, a que custo é feita esta 

mudança de paradigma, quais as consequências que a mesma acarreta? Não se perderá 
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esse efeito de dignificação da pessoa? Aqui surgiu o maior problema com que me 

deparei na minha tese, pois, por muito interessantes que estas questões sejam, na minha 

opinião, estas não são passíveis de resposta, não há como saber, não há algo que meça 

estes parâmetros. No entanto, não quis deixar de me questionar como forma de ressaltar 

um possível problema que os memoriais virtuais podem ocasionar. 

 

“A morte colonizava, por assim dizer, a vida e combater a morte — a sobrevivência, a 

autopreservação — transformou-se no sentido da vida” (Bauman 1995, 174). 
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ANEXOS 
 
OBJECTOS ANALISADOS 
 

 

“como não pensar que o momento da morte é o da duplicação imaginária?” 

(Morin 1970, 17). 

 
 1. Memorial de homenagem ao jovem forcado Ricardo Mota:7 
 

 

Achei muito interessante o memorial de homenagem a Ricardo Mota, um jovem 

forcado que faleceu a 17 de Abril de 2010. Neste caso é claramente identificado o 

criador do grupo, que é uma amiga do falecido, com o propósito de tecer uma 

homenagem ao corajoso jovem. Na minha opinião, o mais interessante neste grupo é o 

conjunto de fotos, de vídeos (inclusive do Ricardo a pegar o touro), de músicas 

(relacionadas com o tema da morte, como é o caso da “How to save a life” do grupo 

The Fray) associadas à tauromaquia, que relembram o jovem falecido e que prestam 

homenagem ao seu desempenho enquanto forcado.  

Este site permite que sejam deixadas mensagens sobre o Ricardo para que ele 

não seja esquecido. A amiga Ana Rita Santos afirma: “Sabes bem que nunca ninguém te 

vai esquecer. Eras muito amado, deu para ver na despedida... Muitas pessoas gostavam 

de ti, e vão gostar para sempre. Descansa em paz”. Sónia Batista acrescenta: “nunca 

deixarei de registar os teus triunfos”. João Maria Santos relembra: “os Homens não 

morrem quando ficam na memória dos outros Homens”. A gestão da imagem de 

Ricardo é feita sobretudo pelos colegas forcados, os que conheciam o seu talento nessa 

actividade e pelos familiares. Todos continuam a mostrar vídeos e fotografias das várias 

touradas em que participou, tendo as imagens muita importância porque falam por si e 

mostram aquilo que Ricardo era, mesmo para os menos conhecedores. Este memorial 

conta já com quase três mil pessoas como fãs e as mensagens deixadas neste espaço são 

constantes, fazendo com que o Ricardo não seja esquecido. Mesmo que o memorial 

perca a sua actividade regular, ficará, como refere Bauman, numa “prateleira” sempre 

acessível.  

 

                                                 
7 Pode ser encontrado no seguinte sítio: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=119437798066296&ref=mf 
 

http://www.facebook.com/group.php?gid=119437798066296&ref=mf
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2. Memorial de Annie Lynde8: 
 

 

O outro memorial que observei foi o de Annie Lynde. Neste caso, apenas 

amigos, familiares e antigos conhecidos da falecida podem deixar mensagens, o que é 

uma técnica de preservar a imagem de Annie, uma vez que pessoas de fora poderiam 

escrever mensagens menos apropriadas. A maioria das mensagens ressaltam as 

qualidades profissionais e actividades de Annie, fornecendo informações sobre as suas 

capacidades e o seu trabalho, para além das inúmeras histórias passadas com a falecida, 

que são contadas pelos amigos.  

Este memorial conta com uma aplicação disponibilizada pelo Facebook para 

escrever textos mais longos que permanecem para sempre (contrariamente às 

informações que habitualmente escrevemos no Facebook e que podem-se perder na 

panóplia de conteúdos que esta rede social apresenta).  

Achei esta nota muito interessante: “On December 2, 1999, we lost a person that 

was loved by many. Annie was so full of life and always made it a mission to befriend 

anyone that she saw. It didn't matter who you were or what you looked like...if you were 

within 2 feet of her radar, you better watch out because you were becoming her next 

friend!! She always had a smile on her face and always knew how to put one on yours. 

She was energetic and out going and so full of life and love. She was an angel that we 

didn't have for long. Because of this tragedy people fought and succeeded in having a 

stoplight put in the intersection that took her life. It should have never happened to her, 

but I know she is proud that it will never happen to anyone else. I know she sits above 

and watches all of us and blesses us everyday. She will be forever missed and forever 

loved”. Estas linhas revelam o carácter de Annie, dão uma imagem positiva da mesma. 

Mesmo quem não a conheceu fica a ter uma ideia da pessoa que era. Novamente se 

salienta que não será esquecida.  

 

 

 

 

 

                                                 
8 Pode ser consultado no seguinte endereço: http://pt-pt.facebook.com/pages/Annie-Lynde 
Memorial/123265801017531?v=box_3#!/pages/Annie-Lynde-Memorial/123265801017531?v=wall 
 

http://pt-pt.facebook.com/pages/Annie-Lynde%20Memorial/123265801017531?v=box_3#!/pages/Annie-Lynde-Memorial/123265801017531?v=wall
http://pt-pt.facebook.com/pages/Annie-Lynde%20Memorial/123265801017531?v=box_3#!/pages/Annie-Lynde-Memorial/123265801017531?v=wall
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3. Memorial/Museu de Auschwitz-Birkenau9: 
 

 

Considerei muito relevante o facto de o governo polaco ter aberto uma conta no 

Facebook, a 16 de Outubro de 2009, com o objectivo de recordar os acontecimentos 

passados em Auschwitz, o campo de extermínio nazi durante a II Guerra Mundial. Ora, 

o objectivo deste grupo e do monumento electrónico devido aos seus conteúdos e a sua 

estrutura10, é oferecer às gerações mais jovens um testemunho daquilo que se passou ali 

e esclarecer sobre o Holocausto. O grupo contém informações sobre o museu do campo 

de concentração, fóruns de debate e links e permite oferecer um espaço de discussão 

que não existe no sítio oficial do museu. No entanto, é desde logo ressalvado que não 

serão permitidos comentários que insultem a memória das vítimas. 

Este grupo até agora conseguiu reunir mais de 36 mil membros.  

 

4. Um obituário num jornal: Jorge Amado11  
 

O obituário, realizado pelo jornal Público, do escritor Jorge Amado, intitulado 

“Adeus, capitão da Areia”, fascinou-me. Foram inúmeras as páginas dedicadas ao 

escritor. Foi completíssimo e de extrema complexidade o trabalho realizado.   

Este registo virtual abre logo com algumas linhas que são muito reveladoras do 

escritor: “Lutou contra a morte até ao último momento - como quase todos os heróis que 

criou. Para sempre, fica uma das obras literárias mais fascinantes da língua portuguesa. 

Como Tereza Batista, cansado da guerra da vida, está agora a discutir com deus - ele 

que era Pai de Santo - o novo livro que vai escrever. Uma nova tenda dos milagres com 

capitães de areia e muitas gabrielas”.  

Mais adiante é salientado: “a Baía parou”. 

                                                 
9 Encontra-se no seguinte endereço: 
http://www.facebook.com/search/?init=srp&sfxp&o=69&q=auschwitz&s=20#!/auschwitzmemorial?ref=s
earch&sid=rxoDVoGF1JGk-8vT14seWA.4184791337..1 
 
10 Daniel Dayan refere que os eventos mediáticos se tornam monumentos electrónicos. Neste caso pega-
se em algo concreto, num museu já referido pelos média e aproveitam-se as potencialidades da internet, 
sendo, na minha opinião, este grupo uma expressão electrónica do museu, como que um museu virtual. 
Como refere Gregory Ulmer, os monumentos electrónicos têm um carácter comemorativo onde se juntam 
a colectividade e a individualidade.  
 
11 O sítio onde se encontra este obituário digital é: 
http://dossiers.publico.clix.pt/noticia.aspx?idCanal=345&id=70486 
 

http://www.facebook.com/search/?init=srp&sfxp&o=69&q=auschwitz&s=20#!/auschwitzmemorial?ref=search&sid=rxoDVoGF1JGk-8vT14seWA.4184791337..1
http://www.facebook.com/search/?init=srp&sfxp&o=69&q=auschwitz&s=20#!/auschwitzmemorial?ref=search&sid=rxoDVoGF1JGk-8vT14seWA.4184791337..1
http://dossiers.publico.clix.pt/noticia.aspx?idCanal=345&id=70486
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Neste obituário é inclusive referido o ritual fúnebre. “Humildemente, como 

expressamente quis, o corpo de Jorge Amado foi cremado ontem, e as cinzas foram 

lançadas na mangueira da sua casa - uma imensa árvore, com a qual tantas vezes falou 

porque a amava. A cidade, São Salvador da Bahia, dividiu-se entre o 33 da Rua das 

Alaguinhas, a casa do Rio Vermelho, os vários terreiros por onde deitou búzios e as 

igrejas para orar (não importa em que religião)”. Percebe-se aqui uma atitude mais 

próxima da atitude que era tida antiga para com a morte. Desejar que as cinzas fossem 

deitadas num sítio, perto de uma árvore que tanto amava, significa também a crença 

numa vida espiritual, na continuidade após a morte.  

Penso que uma das frases mais importantes escrita no obituário é a seguinte: 

“foi-se o homem, ficou a obra”. O que só prova que o escritor nunca será esquecido, que 

as suas obras manter-se-ão bem vivas e que através delas nunca morrerá. A sua imagem, 

a sua identidade permanecerão equilibradas. A imortalidade a partir da construção, pelo 

próprio (um “eu construído”), de uma vida profissional e de valores humanos, e 

posteriormente a recordação a manutenção desses factos, desses valores, dessas 

qualidades profissionais e humanas. “Iremos assistir a um fenómeno, uma espécie de 

curiosidade mórbida, que irá mover as pessoas para uma releitura do Jorge Amado. 

Alguns irão recordar a obra dele, outros irão conhecê-la”.  

“Trata-se de uma infelicidade colectiva”, aqui salienta-se o impacto e a 

importância de Jorge Amado enquanto escritor e ser humano. O jornalista diz: “E nunca 

conheci amigo tão amigo de seu amigo. Por tudo isto, ter sido seu amigo, ter tido 

oportunidade de o acompanhar tantas vezes e em tão variadas circunstâncias, foi das 

coisas boas que a vida me deu. Independentemente do grande escritor que ele é e das 

imperecíveis personagens que criou e que para sempre ficarão connosco”. 

 Neste obituário, para além de uma passagem sobre algumas das obras de Jorge 

Amado e das suas outras actividades, é também destinado um espaço de mensagens de 

figuras conhecidas que privaram com o escritor. Assim, Caetano Veloso fala ao seu 

amigo: “Jorge, a música popular da sua cidade ama você. A sua cidade ama você. O 

povo da Bahia é seu. Em todos os momentos de prazer, de alegria, que nós vivemos, 

você está presente, sempre. Em todas as comidas gostosas, em todos os carnavais. Salvé 

Jorge. O escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro acrescenta: “Desapareceu um 

monumento da literatura brasileira e mundial. Eu me sinto como se um pedaço da minha 

vida tenha ido embora. Acabo de saber, ainda não me acostumei com a ideia”. 
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4. O primeiro canal sobre a morte, ETOS TV: 
 

 Este canal alemão foi criado em 2008 e emite 24 horas por dia. Permite que 

sejam realizados obituários e reportagens sobre cemitérios, lares de idosos, entre outros. 

Os obituários requisitados terão o custo de 2 mil euros e cerca de dois minutos de 

duração. As imagens que farão parte do obituário são ao gosto do cliente, assim como as 

músicas. A variedade é muita.  

Os principais patrocinadores deste canal são empresas que oferecem produtos 

para os mais idosos. 

O mais interessante na ETOS TV é que o tele-obituário passará repetidamente 

no canal, dando oportunidade a que mais pessoas vejam a homenagem. Penso que esta 

ideia é forte devido ao facto da televisão ainda ser um dos meios de comunicação mais 

assistidos e visualizados nos nossos dias. Embora a internet esteja a ganhar terreno no 

que respeita ao âmbito das homenagens póstumas e, por outro lado, é mais difícil retirar 

algo da internet. 
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Imagem 1: Fotografia do forcado, já falecido, Ricardo Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 2 e 3: Fotografias de pegas de Ricardo Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Vista do campo de concentração Auschwitz-Brikenau.  
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Imagem 5: Corpos Queimados – Esta fotografia foi tirada ilegalmente por 

membros do Sonderkomando. Mostra os corpos das vítimas da exterminação em massa 

a arder em Auschwitz-Birkenau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6: Esta imagem faz parte da exposição do museu dedicada às crianças 

que estiveram no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, cerca de 232 mil.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7: Esta fotografia mostra os itens apreendidos aos judeus, como roupa e 

neste caso sapatos. Também se encontra em exposição no museu.    
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Imagem 8: Esta imagem apresenta a exposição permanente no museu. Exposição 

que permite aos visitantes seguir o caminho que os judeus fariam quando entravam no 

campo e quando eram enviados para a desinfecção e para os chuveiros. Os visitantes 

fazem o percurso através de um passeio que protege o piso original.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9: Esta fotografia revela a inscrição de Zofia Zdrowak, uma jovem que 

foi detida, com apenas 16 anos, por fornecer comida aos prisioneiros do campo de 

concentração  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagem 10: Era este o formato que as ordens de envio de materiais, mais 

propriamente para as câmaras de gás, para um novo campo de concentração.  
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Imagem 11: Estas eram as camas onde os prisioneiros do campo de concentração 

dormiam e passavam grande parte do dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12: Esta é uma notificação do doutor Eduard Wirths aos responsáveis 

médicos do campo de concentração de Auschwitz para que os corpos dos prisioneiros 

fossem enviados directamente para o crematório, ignorando a passagem pelas morgues.   
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