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RESUMO 

 

Esta dissertação procurou investigar as origens psicológicas das crenças na vida 

após a morte (VAM). Estas crenças encontram-se em todas as culturas humanas, 

incluindo as de Homo sapiens pré-históricas. Esta recorrência e prevalência ao longo 

do tempo sugerem que, apesar da sua variabilidade intercultural, as crenças na VAM 

dependem de processos psicológicos universais. Ao longo de várias fases de investi-

gação empírica, averiguou-se a existência de constrangimentos psicológicos que 

pudessem ser responsáveis pelo desenvolvimento intuitivo de ideias acerca da conti-

nuidade do Eu após a morte. Os resultados obtidos revelaram a existência de proces-

sos cognitivos e fenomenológicos relacionados com a consciência do Eu e sua relação 

com o corpo que parecem contribuir para criar uma tendência, independente das 

crenças explícitas na VAM, para atribuir ao Eu-morto a capacidade de ter experiên-

cias perceptivas, emocionais, epistémicas e motivacionais. O esclarecimento das 

origens psicológicas das crenças na VAM não ficaria, porém, concluído com a de-

monstração de uma tendência actual para representar implicitamente o Eu-morto 

como capaz de continuar a ter estados mentais. Seria necessário demonstrar a existên-

cia de uma tendência histórica e transcultural para acreditar na continuação do Eu 

após a morte. Para isso foi feita uma comparação intercultural do conceito de alma e 

sua sobrevivência em doze tradições culturais representativas de vários contextos 

históricos e geográficos e de tradições religiosas formais e informais. O cruzamento 

da informação revelou que o padrão de experiências e características atribuídas à 

alma após a morte pelas doze tradições é idêntico entre si e ao detectado durante os 

estudos empíricos anteriores. O conjunto de dados recolhidos ao longo das três fases 

da investigação sugere a existência de uma tendência, recorrente em Homo sapiens 

para acreditar na continuidade do Eu após a morte, tendência essa que se alicerça em 

processos psicológicos que caracterizam a consciência e fenomenologia do Eu da 

espécie. 

 

 

Palavras-chave:  

Morte, Eu, cognição, religião, fenomenologia, evolução, crenças.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation addressed the psychological origins of afterlife beliefs. Afterlife 

beliefs are found in every human culture, and were probably already present in pre-

historical cultures of Homo sapiens. The recurrence and prevalence over time of 

afterlife beliefs, suggest that despite their intercultural variation, they may depend on 

universal cognitive processes. In order to test the hypothesis that psychological con-

straints are  responsible for the development of intuitive /implicit ideas about the 

continuation of the self after death three empirical studies were conducted, using both 

qualitative and quantitative techniques,. The results of these studies suggest that 

cognitive and phenomenological processes connected with self-awareness guide the 

representation of being dead thus creating the tendency to represent the dead-I as 

capable of perceptual, emotional, desire and epistemic mental states. This tendency 

seems to be independent on explicit afterlife beliefs, although these beliefs do affect 

the plausibility of an afterlife.  In order to inquire about the generality of our findings 

an additional study was conducted. The concept of soul before and after death was 

examined in twelve traditions from diverse historical and geographic contexts. This 

comparison showed that the characteristics of the soul after death are identical in the 

twelve traditions, and similar to the pattern found in the three previous studies.  

The data collected thus supports the existence of a recurrent tendency in Homo 

sapiens to assume the continuation of the Self after death. This tendency relies on the 

action of cognitive processes that determine and constrain the consciousness and 

phenomenology of the Self typical of the species. 

 

Keywords:  

Death, Self-awareness, cognition, religion, phenomenology, evolution, beliefs.  
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“Vejo, no futuro longínquo, abrir-se novos domínios de investigações muito mais 

importantes do que esta. A Psicologia basear-se-á em novos alicerces: os da aquisi-

ção gradual da capacidade mental de cada espécie. Far-se-á luz sobre a origem do 

Homem e a sua história”. 

Charles Darwin, in The Origin of the Species (1859) 

 

“O poder da cultura é tremendo. É nosso destino universal que todos os aspectos 

da nossa vida sejam moldados por ela. Isto acontece porque a cultura está profun-

damente inscrita no tecido da nossa biologia”. 

  

Henry Plotkin, «The power of culture» in Handbook of evolutionary psychology 

(2007) 

 

“Embora toda a investigação sobre a religião tenha a maior importância, exis-

tem duas questões em particular que prendem a nossa atenção, nomeadamente aque-

la que diz respeito ao seu fundamento racional e aquela que diz respeito à sua ori-

gem na natureza humana.” 

David Hume, The Natural History of Religion (1757) 

 

“Nem o meu nascimento nem a minha morte me podem aparecer como experiên-

cias minhas já que se eu pensasse assim teria de me supor pré-existente ou sobrevi-

vente a mim-próprio para os poder experienciar, e não pensaria portanto nem a 

minha morte nem o meu nascimento de forma real. Apenas posso, portanto, sentir-me 

como “já nascido” ou “ainda vivo” – sentir o meu nascimento e a minha morte como 

horizontes pré-pessoais: sei que se nasce e que se morre, mas não consigo conhecer 

nem o meu nascimento nem a minha morte. 

 

Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)  

 

“A morte revela que a verdade e o absurdo são o mesmo… Não podemos pensar 

na morte sem ser como um acontecimento que nós (alguém, como nós sabemos, que 

já deixou de existir) testemunhamos; acontecimento esse em que nós (nós, origem 

pensante e percepcionadora de toda a experiência) estamos presentes, naquela forma 

obstinada e inexorável que caracteriza a consciência. Sempre que nos imaginamos 

mortos, estamos inevitavelmente presentes na imagem como aqueles que imaginam: a 

nossa consciência viva contempla os nossos corpos jazidos”.  

Zygmunt Bauman,  

Mortality, Immortality and Other Life Strategies (1992) 
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INTRODUÇÃO 

 

A dissertação apresentada ao longo dos próximos capítulos resultou de uma tenta-

tiva de compreender possíveis origens psicológicas das crenças na vida após a morte 

(VAM), um elemento crucial do pensamento religioso humano que se pode conside-

rar universal dada a sua presença em todas as culturas humanas estudadas (Brown, 

1991; Frazer, 1922/1996; Morin, 1970; Murdock, 1965; Tylor, 1871/1920). Sem 

deixar de reconhecer que as crenças na sobrevivência da alma após a morte são um 

fenómeno cultural, procurou-se explorar factores psicológicos que possam ajudar a 

explicar a sua recorrência ao longo do tempo e de vários contextos. 

A tentativa de oferecer uma explicação naturalista para a experiência religiosa 

remonta ao trabalho apresentado por David Hume (1757). Na sua História Natural da 

Religião o autor procurou esclarecer as raízes do fenómeno religioso na razão ou 

intelecto humano e compreender de que forma este tem origem na natureza humana.  

Actualmente, o estudo dos mecanismos psicológicos ou cognitivos subjacentes a 

fenómenos culturalmente recorrentes é frequente no campo da ciência cognitiva, 

sendo a Ciência Cognitiva da Religião um exemplo de um campo científico novo que 

resultou do questionamento do relativismo cultural aliado a uma perspectiva evolutiva 

e uma abertura interdisciplinar. Este novo campo de investigação tem vindo a afir-

mar-se como interdisciplinar e pragmático, recorrendo a várias metodologias (qualita-

tivas e quantitativas) para esclarecer os mecanismos cognitivos subjacentes ao pen-

samento e comportamento religioso (ver Barrett, 2007a, 2007b).  

A interacção entre as abordagens cognitivas e evolutivas no estudo de fenómenos 

religiosos tem sido tão profícua que há quem fale mesmo numa psicologia cognitiva e 

evolutiva da religião (Bulbulia, 2007). O trabalho aqui apresentado insere-se neste 

campo interdisciplinar, já que teve origem na aplicação do pensamento etológico à 

explicação da emergência de crenças na VAM (Sá-Nogueira Saraiva, 1997, 2003) e 

foi influenciado pelas perspectivas etológica, cognitiva e evolutiva. Ao enfatizar as 

origens e ao mesmo tempo, funções dos sistemas cognitivos e comportamentos hu-

manos, a Psicologia Evolutiva cruza-se inevitavelmente, com a Etologia, a Sociobio-

logia, as Psicologias cognitiva e do desenvolvimento, a Antropologia, a Paleoantropo-

logia, a Arqueologia e até a História e a Filosofia.  

A necessidade de integrar informação oriunda de diversas áreas dentro e fora da 

Psicologia fez desta dissertação um esforço interdisciplinar para compreender de que 

forma a história evolutiva da nossa espécie veio a permitir a emergência de indiví-

duos conscientes de si próprios e da sua mortalidade e que tendem a achar natural a 

continuação da experiência do Eu após a morte. 



 30 

Apesar da abordagem cognitiva subjacente a esta dissertação, que decorre do fac-

to de a Psicologia evolutiva ser ela própria uma Psicologia cognitiva (Cosmides & 

Tooby, 1994), consideramos redutor estudar o pensamento religioso tendo em conta o 

Homem apenas como uma máquina processadora de informação (Laidlaw, 2007), 

independentemente do contexto ou da sua experiência subjectiva (Bruner,1990). 

A revolução cognitiva voltou a colocar a mente no centro da Psicologia, mas op-

tou por abordá-la como um fenómeno computacional e ignorar a dimensão fenomeno-

lógica ou experiencial que caracteriza os fenómenos mentais (Varela & Shear, 1999). 

A natureza imaterial e misteriosa do Eu (Wittgenstein, 1914-1916/2004), e os seus 

contornos metafísicos e esotéricos na literatura filosófica e religiosa (Strawson, 

2009), fizeram com que este conceito historicamente traduzido nas noções de alma 

(Martin & Barresi, 2006) fosse encarado com desconfiança pela ciência cognitiva em 

geral.  

No entanto, a adesão a uma perspectiva materialista, como a que caracteriza a ci-

ência psicológica actual, não necessita de negar a existência de experiência consciente 

e ignorar a forma como as pessoas se experienciam a si mesmas (Gallagher, 2007b; 

Strawson, 2009). 

Ao longo desta investigação adoptámos uma abordagem fenomenológica ou ex-

periencial, no sentido de ter em conta a forma como o funcionamento das estruturas 

cognitivas é vivido subjectivamente pelas pessoas e reconhecer o impacto que a 

experiencia fenomenológica do Eu (enquanto centro de agência e coordenação men-

tal) tem na formação de ideias intuitivas sobre a vida após a morte (VAM). 

Todos os contextos culturais estudados até hoje incluem alguma teoria sobre o 

que irá acontecer após a morte (Morin, 1970), podendo considerar-se que a noção de 

que a alma ou parte da alma pode sobreviver à morte do corpo é um universal da 

cultura humana, no sentido utilizado por Brown (1991) ou Murdock (1965). Existem 

indícios consensuais de práticas funerárias deliberadas desde o Paleolítico superior 

(45 000 a 10 000 anos atrás) em Homo sapiens, havendo quem coloque a hipótese de 

estes remontarem ao Paleolítico médio (cerca de 160 000 anos atrás). A marcação de 

cadáveres com ocre e a presença de oferendas nas campas tem sido considerada pelos 

arqueólogos como um sinal da presença de crenças em alguma forma de vida após a 

morte entre estas comunidades pré-históricas (Ucko, 1969; pode-se ver uma revisão 

de literatura mais antiga em Arambourg, 1963). Apesar dos problemas inerentes à 

tentativa de inferir crenças e comportamentos a partir de vestígios arqueológicos e da 

subsequente impossibilidade de identificar o momento preciso em que surgiu a noção 

de alma e da sua sobrevivência após a morte, há indícios arqueológicos (modificações 

significativas na produção lítica, sinais de actividade simbólica e algum tipo de teoria 

da mente em Homo heidelbergensis), sugestivos de que a consciência da morte e de 

que algum tipo de pensamento sobre as consequências da morte para os agentes 

humanos podem ter estado presentes desde há pelo menos 250 000 anos atrás (ver 

Cap.4). 
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A crença numa vida após a morte não só é um fenómeno antigo e universal como 

continua disseminada ainda hoje, nas sociedades industrializadas do primeiro mundo. 

Os dados do European Social Survey feito em 2008 mostram que em Portugal cerca 

de 30% da população acredita na existência de uma VAM e outros 25% acham pro-

vável a sua existência. Estas percentagens são idênticas às encontradas noutros países 

europeus como a Inglaterra. Nos E.U.A a percentagem é ainda superior, com cerca de 

75% da população a achar provável que haja uma VAM. 

Ao longo desta dissertação procurar-se-á demonstrar que apesar da representação 

da própria morte ser influenciada por determinantes culturais, existem indícios claros 

da existência de uma propensão psicológica para representar a morte como um estado 

de continuidade do Eu. Essa propensão baseia-se em constrangimentos inerentes à 

consciência de si (auto-reflexividade) que determinam a existência de um dualismo 

mente-corpo intuitivo que afecta a experiência fenomenológica universal do Eu A 

nossa investigação sugere serem estes constrangimentos a determinar a universalida-

de da noção de alma que sobrevive à morte.  

Para mostrar como se chegou a esta conclusão, apresentar-se-ão os resultados de 

três estudos (Cap.6, 7 e 8), através dos quais procurámos testar hipóteses quanto aos 

constrangimentos cognitivos que influenciam a representação da própria morte e 

perceber até que ponto é possível distinguir entre os efeitos desses constrangimentos e 

das crenças e ideias culturalmente disponíveis sobre o que acontece ao Eu após a 

morte. 

A investigação empírica incluiu ainda uma pesquisa intercultural e histórica (Cap. 

9), de forma a verificar se as crenças na VAM ao longo de várias culturas e épocas 

apresentam um padrão conceptual comum, identificável para lá das óbvias e previsí-

veis especificidades culturais; e, no caso positivo, de saber se esse padrão cultural é 

coincidente com o que foi identificado nas representações implícitas do Eu-morto das 

amostras estudadas. Esta comparação intercultural constituiu uma etapa importante da 

investigação, já que a hipótese de que as crenças na VAM são alicerçadas no funcio-

namento psicológico normal da espécie humana e estão dependentes de estruturas 

cognitivas de origem inata, em vez de se tratar de simples construções culturais, só 

poderia ser devidamente testada mediante a identificação de elementos comuns em 

crenças de culturas distintas (Slone, 2005). 

A apresentação dos resultados da investigação será antecedida por capítulos que 

visam contextualizar teoricamente o trabalho realizado. O primeiro capítulo pretende 

apresentar a relação histórica da teoria da selecção natural com a Psicologia e caracte-

rizar o campo da Psicologia Evolutiva quanto aos seus objectivos e pressupostos 

teóricos. Tendo em conta o antagonismo com que este campo continua a ser recebido 

por outras áreas da psicologia (Plotkin, 2004) e a falta de conhecimento credível 

sobre os seus pressupostos teóricos e metodológicos ao nível dos manuais de psicolo-

gia usados no ensino (Confer et al., 2010), achámos pertinente começar por apresen-

tar um capítulo em que a aplicação de uma perspectiva evolutiva ao estudo psicológi-
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co da mente e comportamento humano pudesse ser considerada de um ponto de vista 

histórico. Tendo em conta que esta é a primeira tese na área de especialização em 

Psicologia evolutiva a ser apresentada à Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa, a inclusão de um capítulo desta natureza torna-se ainda mais pertinente. 

No segundo capítulo é feita uma apresentação das abordagens cognitivas e evolu-

tivas usadas actualmente para estudar a Religião e cujos pressupostos teóricos e meta-

teóricos têm particular importância para a investigação apresentada nesta dissertação. 

Neste segundo capítulo são ainda apresentadas as principais teorias sobre as origens 

cognitivas das crenças na vida após a morte. 

No terceiro e quarto capítulos procurou-se reunir informação que permita com-

preender, de uma ponto de vista desenvolvimentista e filogenético, quais foram as 

alterações cognitivas que vieram a permitir a tomada de consciência da própria morte 

na linhagem Homo e perceber se os mecanismos cognitivos implicados na representa-

ção da própria morte contribuem naturalmente para a emergência de ideias intuitivas 

ou não-reflexivas sobre a possibilidade de uma vida após a morte. Enquanto o terceiro 

capítulo se foca em informação desenvolvimentista, tentando traçar o desenvolvimen-

to da consciência de si próprio até ao ponto em que permite a emergência de consci-

ência da própria morte nas crianças humanas, no quarto capítulo procurou-se apresen-

tar uma proposta sobre as possíveis origens evolutivas ou filogenéticas da consciência 

da morte e das crenças na VAM, tendo em conta dados sobre a consciência de si e 

teoria da mente em primatas e informação arqueológica e paleoantropológica que 

permite traçar o desenvolvimento cognitivo do género Homo. 

Depois do enquadramento teórico feito até ao quinto capítulo é finalmente apre-

sentada a contextualização teórico-metodológica da investigação empírica efectuada. 

São apresentados os seus pressupostos meta-teóricos e teóricos, os objectivos  e a 

estratégia metodológica adoptada. A informação apresentada ao longo do enquadra-

mento teórico é aqui integrada e problematizada, mostrando-se como ela contribuiu 

para gerar os objectivos da investigação e os pressupostos que a orientam teoricamen-

te. Segue-se a apresentação dos resultados da investigação (Cap. 6, 7, 8 e 9). 

A dissertação conclui com uma discussão de conjunto da informação teórica e 

empírica (Cap. 10). São apresentadas as principais conclusões sobre as origens psico-

lógicas das crenças na VAM e proposto um modelo evolutivo multidimensional para 

a evolução das crenças na VAM. Esse modelo inclui três níveis de explicação: ori-

gens cognitivas, evolução cultural e funções adaptativas das crenças na VAM. Apesar 

do enfoque dado às origens cognitivas das crenças na VAM ao longo desta disserta-

ção, procurou-se aqui oferecer uma visão de conjunto sobre a evolução deste fenóme-

no cultural recorrente, considerando outros níveis de explicação para além daquele 

que foi estudado empiricamente nesta investigação. A informação teórica apresentada 

ao longo de vários capítulos (Cap. 1, 2, 3, 4 e 5) é recuperada e integrada neste mode-

lo explicativo. 
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O estudo das origens cognitivas de fenómenos religiosos tem sido associado re-

centemente a um programa anti-religioso (Dawkins, 2006; Stenger, 2007). Talvez 

seja oportuno salientar que esta dissertação não visa demonstrar a inexistência de 

VAM, ou salientar que as crenças na VAM são falsas, ilusões ou erros cognitivos. Ao 

longo deste trabalho procurou-se apenas compreender se existe uma tendência cogni-

tiva para representar a própria morte de uma forma que favorece o desenvolvimento 

de noções intuitivas e implícitas acerca da continuidade do Eu que possam dar origem 

a conceitos culturalmente elaborados sobre a VAM. Sobre a possível verdade das 

crenças na VAM, esta investigação nada acrescenta. Como Barrett (2007b) apropria-

damente salienta, a selecção natural actuou de forma a equipar as mentes humanas 

com as características necessárias ao sucesso reprodutivo e não ao conhecimento 

absoluto da verdade: “A Evolução através da selecção natural não tem qualquer 

consideração pela Verdade. Apenas podemos estar certos de que ela nos deu mentes 

que servem para sobreviver nos nossos ambientes ancestrais.” (pág. 70). Se a verda-

de reside nas ideias mais intuitivas ou cognitivamente mais elaboradas que as nossas 

mentes conseguem produzir é uma questão bem diferente.  

Termino este trabalho com a forte convicção, empiricamente fundada, de que para 

os seres humanos é mais plausível cognitivamente que o Eu sobreviva à morte do 

corpo. A selecção natural equipou-nos com mentes capazes de ter consciência da sua 

mortalidade mas incapazes de conceber o seu desaparecimento. 
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1. A PERSPECTIVA EVOLUTIVA E A PSICOLOGIA 

A teoria da evolução através da selecção natural de Charles Darwin (1859) surgiu 

na mesma altura em que a Psicologia científica começava a emergir e a afirmar-se 

como um campo científico. O desenvolvimento da Psicologia viria no entanto a tomar 

um rumo contrário à adopção de uma perspectiva evolutiva ao estudo da mente e 

comportamento humano durante décadas. O aparecimento de um campo científico 

denominado de Psicologia Evolutiva é muito recente e continua a ser alvo de polémi-

ca, herdando preconceitos históricos ligados à teoria da selecção natural, que é ainda 

hoje associada a distorções do darwinismo que foram usadas para justificar o movi-

mento pro-eugenia, Nazismo, capitalismo sem restrições, politicas contra a imigração, 

esterilização forçada e racismo (Laland & Brown, 2011; Pinker,2002; Plotkin, 2004). 

A teoria da selecção natural continua a ser pouco conhecida pelo público em ge-

ral, e alvo de ataques constantes. Nos E.U.A, por exemplo, apenas 15% da população 

acredita que a teoria da evolução darwinista é a melhor explicação para a origem da 

vida humana na terra (Pinker, 2002).  

Mesmo dentro da Psicologia, encontram-se frequentemente distorções e mal-

entendidos sobre os pressupostos inerentes quer à teoria da evolução, quer às explica-

ções evolutivas sobre a mente e o comportamento humano (Confer et al., 2010). Um 

estudo quantitativo sobre a cobertura dada à Psicologia Evolutiva nos manuais de 

Psicologia mostrou que esta aumentou dramaticamente e que o tom com que é apre-

sentada mudou ao longo dos anos, passando de um tom hostil inicial para, pelo me-

nos, um tom neutro. Continuam no entanto a haver incompreensões e descaracteriza-

ções nos vários textos examinados (Cornwell, Palmer, Guinther, & Davis, 2005; Park, 

2007). 

Este primeiro capítulo procura, por isso, apresentar a teoria da selecção natural e a 

sua relação histórica com a Psicologia, bem como caracterizar o campo da psicologia 

evolutiva quanto aos seus objectivos e pressupostos teóricos.   

Espera-se, desta forma, conseguir demonstrar as potencialidades de aplicação de 

uma perspectiva evolutiva ao estudo da mente humana e reflectir sobre as limitações 

e desafios da Psicologia evolutiva, para lá dos mitos e preconceitos que continuam a 

ser injustamente associados a este campo promissor da ciência psicológica. 
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1.1. APLICAÇÃO DE PERSPECTIVAS EVOLUTIVAS AO 

ESTUDO DA MENTE E COMPORTAMENTO HUMANO: 

BREVE APRESENTAÇÃO HISTÓRICA 

A aplicação de perspectivas evolutivas ao estudo psicológico que começou a sur-

gir no Séc. XIX foi influenciada pelas duas teorias da evolução mais populares desse 

período: a teoria da evolução lamarckiana e a teoria da evolução através da selecção 

natural darwinista. Actualmente, não existem dúvidas de que a teoria lamarckiana 

estava errada e que a evolução biológica decorre através da selecção natural. No 

entanto, o desconhecimento da genética e estimativas incorrectas da idade do nosso 

planeta que surgiram em 1870 fizeram com que as duas teorias competissem durante 

décadas (Laland & Brown, 2011). Tendo em conta a importância destas duas teorias 

para história da psicologia evolutiva, iremos começar por apresentar sucintamente 

cada uma delas, salientando diferenças importantes que as distinguem. 

1.1.1. A teoria da evolução segundo Jean-Baptiste de Lamarck 

A teoria de Lamarck sobre a evolução partiu da constatação de que os organismos 

estão sempre extraordinariamente adaptados aos seus ambientes e que os ambientes 

estão em constante mudança. Se os organismos estão sempre bem adaptados a um 

ambiente que se altera ao longo do tempo, os organismos devem ser, eles próprios, 

capazes de mudança. 

Essa mudança seria, de acordo com Lamarck, possível mediante dois processos: 

1) modificação das estruturas corporais provocada por alterações na actividade dos 

organismos na sua tentativa de reagir a novas exigências ambientais (conhecido como 

a Lei do uso e desuso), e 2) transmissão das alterações adquiridas à descendência 

(Plotkin, 2004). 

A teoria de Lamarck pressupõe ainda que os organismos evoluem desde estádios 

mais primitivos a estádios mais complexos, existindo uma tendência de todos os 

organismos vivos para mudar desde formas simples e imperfeitas até estádios cada 

vez mais complexos, até à perfeição. Na scala naturae, os seres humanos representa-

riam as formas vivas mais complexas e perfeitas. A ideia da evolução como uma 

progressão do simples ao complexo, da imperfeição à perfeição, teria repercussões 

sociais importantes, como iremos ver em diante. Ainda que esta ideia seja de La-

marck, acabou por ser associada à teoria evolutiva de Darwin. 

1.1.2.  A teoria da evolução através da selecção natural de Charles Darwin 

Influenciado pelas ideias de Thomas Malthus acerca das consequências do cres-

cimento populacional, Darwin sugeriu que numa determinada população, os indiví-

duos cujas características anatómicas, fisiológicas e comportamentais melhor se 
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adaptam ao ambiente terão mais facilidade em sobreviver e se reproduzir. Se estas 

características forem transmissíveis à geração seguinte, essa geração irá conter uma 

maior frequência de indivíduos com esses traços vantajosos e por isso, a população 

irá mudar ao longo do tempo. Este processo através do qual a variação pode levar à 

adaptação das espécies aos seus ambientes e à origem de novas espécies foi chamado 

de selecção natural (Laland & Brown, 2011). 

Enquanto a teoria de Lamarck presumia que as alterações ambientais antecedem e 

provocam alterações nos organismos, a teoria da selecção natural postula que os 

organismos ocorrem em várias formas ou variantes e que essa variação está depen-

dente de causas internas a cada organismo e ocorre independentemente e anterior-

mente a mudanças no mundo. Algumas variantes podem ficar incorporadas na linha-

gem de determinados organismos na medida em que aumentem a capacidade de 

sobrevivência e reprodução dos organismos (fitness) e sejam herdadas pelas gerações 

seguintes. As variantes seleccionadas tornam-se adaptações na medida em que são 

seleccionadas neste processo. 

 Enquanto a evolução de Lamarck consista num processo linear, que decorre atra-

vés de uma série de transformações até à perfeição e cuja estrutura pode ser compara-

da a uma escada, a evolução concebida por Darwin consiste num processo de selec-

ção, cuja estrutura pode ser comparada a uma árvore, sendo as espécies contemporâ-

neas os pontos actuais dos vários ramos da árvore. Assim, nenhuma espécie é superi-

or a outra e todas se encontram relacionadas.  

A teoria de Darwin foi alvo de um enorme interesse e ao mesmo tempo, de hosti-

lidade e tentativas de ridicularização. Pela primeira vez se desafiava a superioridade 

humana no meio natural. Charles Darwin optou por não se referir à evolução humana 

em The Origin of Species (1859), deixando no ar a ideia de que a ciência psicológica 

poderia vir a beneficiar de uma visão evolutiva. Mais de uma década depois, o autor 

arriscou, finalmente, aventurar-se no domínio da evolução das capacidades mentais, 

publicando em 1871 The Descent of Man and Selection in Relation to Sex e em 1872 

The Expression of the Emotions in Man and Animals. Nestas obras, o autor procurou 

mostrar que as diferenças entre a capacidade intelectual de homens e restantes ani-

mais não eram tão acentuadas como se acreditava na altura, contrariando a tendência 

contemporânea para invocar a intervenção divina na explicação de capacidades hu-

manas como a linguagem, arte ou ética, cujo desenvolvimento era considerado im-

possível de explicar apenas através da selecção natural1. Darwin acentuou as seme-

lhanças entre as expressões usadas para exprimir determinadas emoções em humanos 

e outros animais e reparou, de uma forma pioneira, na capacidade de outros primatas 

para usar ferramentas para abrir nozes. O autor chegou mesmo a antecipar a ideia de 

meme popularizada por Dawkins (1976) e também a de que os conceitos com mais 

                                                   
1
 Até Wallace (1869/2003), que descobriu a selecção natural ao mesmo tempo que Darwin, era um 

dos defensores da intervenção divina no processo de evolução da mente humana. 
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sucesso são aqueles que apresentam características ligeiramente contra-intuitivas 

(Boyer, 1994). Em The Descent of Man (1871, pág. 62), o autor desenvolve a ideia de 

Max Muller (1870): “As palavras e formas gramaticais de cada língua estão cons-

tantemente a lutar pela sobrevivência. As melhores, mais curtas e simples estão 

constantemente a ganhar terreno, e devem o seu sucesso às qualidades que lhes são 

inerentes. A estas podem adicionar-se outras causas importantes à sobrevivência das 

palavras, como a novidade ou a moda; pois na mente humana existe um grande 

apreço pelas ligeiras mudanças em todas as coisas. A sobrevivência ou preservação 

de algumas palavras que lutam pela existência é também um exemplo de selecção 

natural”. 2 

Ainda em The Descent of Man (1871), Darwin introduziu uma explicação adicio-

nal para as diferenças físicas e mentais dos sexos, conhecida como selecção sexual. A 

ideia por trás da selecção sexual é a de que várias características podem ter evoluído 

por aumentar a capacidade individual para arranjar parceiros, quer aumentando a 

capacidade competitiva com membros do mesmo sexo, quer aumentando a probabili-

dade de ser escolhido como parceiro pelos membros do outro sexo. A teoria da selec-

ção sexual reconhecia a participação activa das mulheres no comportamento sexual, 

defendendo que estas têm um papel predominante na escolha do parceiro, o que pode 

ser considerado vanguardista numa época em que as mulheres eram vistas como seres 

sexualmente passivos. 

A proposta de que com educação as mulheres poderiam atingir o mesmo padrão 

intelectual dos homens é mais um exemplo do seu vanguardismo (Laland & Brown, 

2011) 3. Charles Darwin pode ser considerado progressista em comparação com os 

seus companheiros victorianos também no que respeita às suas ideias sobre diferenças 

raciais. Darwin veio a reconhecer que muitas diferenças entre as pessoas se deviam ao 

efeito do clima e da cultura e que, no contexto adequado, seria possível ocorrer um 

rápido desenvolvimento mental (Boakes, 1984). 

O facto de Darwin conceber a evolução de uma forma contrária à ideia de pro-

gressão, contribuiu certamente para o autor se focar mais nas semelhanças em vez de 

supostas diferenças sexuais e raciais, comparativamente ao que encontramos nos seus 

contemporâneos, como Herbert Spencer. Injustamente é o nome de Darwin que ficou 

para sempre associado ao Darwinismo Social e por isso, ainda hoje, há quem associe 

a teoria da evolução darwiniana ao racismo, capitalismo selvagem e eugenia. 

                                                   
2
 No original: “A struggle for life is constantly going on amongst the words and grammatical forms 

in each language. The better, the shorter, the easier forms are constantly gaining the upper hand, and 

they owe their success to their own inherent virtue. To these more important causes of the survival of 

certain words, mere novelty and fashion may be added; for there is in the mind of man a strong love for 

The survival or preservation of certain favoured words in the struggle for existence is natural selec-

tion.” 
3
 Relembre-se que o seu primo, Francis Galton (1822-1911), recusava a utilidade de educar as mu-

lheres devido à sua inferioridade intelectual hereditária. 
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1.1.3.  Distorções do darwinismo:  Darwinismo Social e Eugenia 

A oposição verificada ainda hoje à aplicação da teoria da evolução ao estudo do 

comportamento humano tem origem na memória de ideias popularizadas por autores 

ligados ao Darwinismo Social. Esta escola de pensamento foi inspirada não nas ideias 

de Darwin, mas sim nas de Herbert Spencer. 

Herbert Spencer foi o primeiro autor a tentar apresentar uma forma de psicologia 

evolutiva. O seu livro publicado em 1855, Principles of Psychology, foi influenciado 

pela teoria evolutiva de Lamarck. Neste livro, Spencer apresentou a sua visão da 

evolução mental, que decorreria segundo ele, num continuum desde os reflexos dos 

animais simples ao pináculo da inteligência com o homem ocidental civilizado. Esta 

visão da evolução como ascensão dava a Spencer a esperança de que um dia todas as 

culturas humanas poderiam atingir esse estado superior. Para outros autores, esta 

ideia ajudava a sustentar as ideias de supremacia racial dos ocidentais brancos 

(Plotkin, 2004). 

Spencer foi muito influente, especialmente nos Estados Unidos da América 

(E.U.A) Mesmo depois do livro de Darwin (1859) ser publicado, a sua proeminência 

manteve-se. O facto de a teoria da selecção natural ter perdido terreno para a teoria da 

evolução Lamarckiana a partir de 1870, contribuiu para a popularidade de Spencer, 

que nos E.U.A chegou a superar a de Darwin. A sua concepção da evolução como a 

sobrevivência dos mais aptos (“survival of the fittest” no original), veio a tornar-se 

um slogan usado pelo mundo empresarial americano (Plotkin, 2004). 

O Darwinismo Social americano, liderado por figuras como William Summer, 

Andrew Carnegie e J.D. Rockefeller, foi usado para justificar o capitalismo selvagem 

e rejeitar o socialismo, que era encarado como uma ameaça social por promover a 

sobrevivência dos menos aptos e contribuir para atrasar o desenvolvimento da espécie 

humana (Laland & Brown, 2011). 

Francis Galton, primo mais novo de Charles Darwin, veio também a juntar-se à 

lista de autores que deram um “mau nome” ao evolucionismo e que contribuíram para 

que as ciências sociais se quisessem manter afastadas da teoria da evolução de 

Darwin durante décadas. Apesar das suas contribuições importantes para a matemáti-

ca e psicologia, Galton defendeu uma forma extrema de determinismo hereditário, a 

que chamaríamos hoje genético. Para Galton todas as diferenças individuais se devi-

am à hereditariedade e não havia grande utilidade em educar aqueles que eram pouco 

inteligentes à partida, como as mulheres, tal como não havia esperança de recuperar 

homens dedicados a actividades criminais. No seu livro Hereditary Genius (1869, 

pág. 1), o autor apresentou a sua hipótese sobre o determinismo hereditário da inteli-

gência humana4: “ (…) tal como é fácil, apesar de algumas limitações, obter uma 

                                                   
4
 No original: “(…) as it is easy, notwithstanding those limitations, to obtain by careful selection a 

permanent breed of dogs or horses gifted with peculiar powers of running, or of doing anything else, so 
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raça de cães ou cavalos dotados de capacidades especiais de corrida ou outra coisa 

qualquer através de uma selecção cuidadosa, seria possível produzir uma raça de 

homens altamente talentosos, através de casamentos planeados ao longo de várias 

gerações consecutivas”, e também os seus preconceitos raciais: neste livro o autor 

defende que os africanos são inferiores aos europeus e que mesmo entre os britânicos 

há diferenças significativas na capacidade intelectual5. 

Galton defendeu que se promovesse o casamento entre pessoas com qualidades 

hereditárias favoráveis e que se condenasse os fracos e criminosos ao celibato. A 

Eugenia, definida por Galton como a ciência dedicada a estudar as variáveis que 

contribuem para melhorar as qualidades inatas de uma raça (Laland & Brown, 2011), 

tornou-se a grande paixão do autor. Considerado um dos psicólogos mais proeminen-

tes da sua altura, Galton viria a influenciar a criação de medidas pró-eugenia em mais 

de 30 países. O impacto da eugenia foi tão grande, que em 1914, 30 estados america-

nos tinham leis que preveniam o casamento de pessoas com deficiência mental 

(Plotkin, 2004). É fácil compreender porque é que ainda hoje as explicações evoluti-

vas da mente e comportamento humano são associadas à extrema-direita e ao Nazis-

mo.  

A visão Lamarckiana de que a evolução se processa de forma linear desde formas 

menos complexas até formas mais complexas, contribuiu para alimentar ideias racis-

tas sobre a superioridade dos ocidentais brancos que caracterizaram o Séc. XIX e 

princípios do Séc. XX. Infelizmente, esta noção da evolução como uma escada ficou 

associada também ao Darwinismo, persistindo a ideia, por exemplo, de que Darwin 

teria afirmado que somos descendentes dos chimpanzés. A teoria da evolução de 

Darwin pressupõe, pelo contrário, que humanos e chimpanzés descendem ambos de 

um mesmo antepassado comum, já que a evolução não é um processo linear mas sim 

uma árvore com vários ramos. Um organismo não dá origem a outro melhor ou mais 

complexo que ele, um organismo pode dar origem a duas espécies distintas se os seus 

exemplares forem expostos a pressões selectivas distintas ao longo de várias gera-

ções. Assim, cada novo organismo na árvore representa uma nova adaptação ao 

ambiente que não é nem pior nem melhor do que as outras. Os chimpanzés são dife-

rentes dos humanos, e na sua trajectória evolutiva desenvolveram adaptações distintas 

das nossas. Cada organismo tem tudo aquilo de que necessita para estar adaptado ao 

ambiente, nem mais, nem menos (Plotkin, 2004).  

A ideia de equivalência funcional entre os vários organismos vivos estava longe 

de pegar. O princípio do século XX ficou marcado pela proliferação de aplicações 

abusivas e distorcidas do darwinismo à justificação do racismo e eugenia. 

                                                                                                                                           
it would be quite practicable to produce a highly-gifted race of men by judicious marriages during 

several consecutive generations.” 
5
 Os homens e mulheres da Escócia e Inglaterra do Norte, por exemplo, seriam mais dotados inte-

lectualmente do que os Ingleses das midlands e de Londres. 
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1.1.4.  Darwinismo Social e a evolução como ascensão para a perfeição no séc.XX 

O Darwinismo Social marcou o princípio do séc. XX. Na Alemanha, a figura 

mais proeminente ligada ao evolucionismo era Ernst Haeckel, outro apoiante da ideia 

da evolução como ascensão, apesar da sua admiração por Charles Darwin. Haeckel 

promoveu ideias sobre diferenças raciais que foram utilizadas por teóricos nazi 

(Laland & Brown, 2011). Para este autor, povos não ocidentalizados como os aborí-

genes australianos eram certamente inferiores aos povos ocidentais: “A diferença de 

racionalidade entre um Goethe, um Kant, um Lamarck, um Darwin e o homem primi-

tivo – um Veda, um Cafre, um Australiano ou um Papua é muito maior de que a 

diferença entre a racionalidade destes últimos e dos vertebrados inteligentes, como 

por exemplo, os primatas superiores (Haeckel, 1969, citado por Workman & Reader, 

2008)6. 

 O próprio Hitler apresentou a sua versão de pseudo-evolucionismo no Mein 

Kampf para justificar a necessidade de purificação racial (Laland & Brown, 2011). 

Este é talvez o exemplo mais óbvio de como a ideia da evolução como ascensão para 

a perfeição pode ter consequências devastadoras. 

Curiosamente, a ideia de que existiam raças superiores a outras começava a ser 

posta em causa pela própria teoria da evolução. Thomas Huxley defendeu que no caso 

humano apenas se devia falar numa única espécie, já que o cruzamento fértil verifica-

do entre todos os humanos era um forte indicador de que pertencemos todos a uma 

mesma espécie (Laland & Brown, 2011; Plotkin, 2004). 

1.1.5.  Darwinismo na Psicologia americana 

William James desafiou a visão de Spencer, que considerava demasiado determi-

nista, já que representava os seres humanos como organismos passivos que respondi-

am às exigências ambientais. Abraçando uma perspectiva darwinista, o autor propôs 

que a mente gera ideias (variações) em vez de ser moldado pelo mundo externo e que 

as ideias que demonstram ser melhores para lidar com o mundo são retidas ou selec-

cionadas (Laland & Brown, 2011; Plotkin, 2004). James foi um dos autores a interes-

sar-se pelo conceito de instinto e a considerar o seu papel na determinação do com-

portamento humano7. 

                                                   
6
 No original: “The difference in rationality between a Goethe, a Kant, a Lamarck, a Darwin and 

that of the lower natural men – a Veda, a Kaffer, an Australian and a Papua is much greater than the 

graduated difference between the rationality of these latter and that of the intelligent vertebrates, for 

instance, the higher apes.” 
7
 Vários autores se interessaram pela ideia de que o comportamento podia ser determinado por ins-

tintos inatos. Lloyd Morgan, considerado o primeiro psicólogo comparativo foi o autor que mais 

contribuiu para a noção moderna de comportamento instintivo, considerando os instintos, reflexos e a 

capacidade para aprender como os únicos aspectos do comportamento que são herdados. Sigmund 

Freud baseou-se nas ideias de Darwin sobre a selecção sexual e o instinto para acasalar para desenvol-

ver a ideia de libido. William McDougall, um professor de Harvard, propôs que os seres humanos 
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 Apesar de abraçar uma perspectiva materialista e considerar que aspectos cen-

trais da mente como a consciência e o instinto podiam ser explicados através da teoria 

da selecção natural, o autor nunca apresentou hipóteses ou previsões empíricas espe-

cificas, derivadas de uma perspectiva evolutiva (Plotkin, 2004). 

O primeiro psicólogo evolutivo, isto é, que aplicou efectivamente a teoria da evo-

lução à criação de teorias psicológicas, foi James Mark Baldwin. Para Plotkin (2004), 

a importância deste autor continua a não ser devidamente reconhecida. James Mark 

Baldwin foi o pai da Psicologia do desenvolvimento, descobrindo que o desenvolvi-

mento cognitivo humano decorre ao longo de vários estádios e antecipando o conceito 

de teoria da mente e a sua importância no processo de transmissão cultural. O autor 

compreendeu que a mente é o produto não só de uma história filogenética como de 

uma história ontogenética para a qual o contacto social e a transmissão cultural con-

tribuem significativamente. O reconhecimento do papel crucial que as crenças e 

conhecimento partilhado desempenham na vida humana, levaram-no a desenvolver a 

noção de “ambiente de pensamento” no qual as ideias estão sujeitas a variação, são 

seleccionadas e depois transmitidas e conservadas. Esta aplicação da selecção natural 

à transmissão cultural antecipa em muitas décadas as teorias baseadas no conceito de 

“meme”, dando continuidade a ideias vagas lançadas pelo próprio Darwin. 

Para além das inúmeras contribuições para a área da Psicologia, Baldwin haveria 

de ficar inscrito para sempre na história da teoria da evolução. O autor sugeriu que 

adaptações fenotípicas individuais elicitadas pelo ambiente poderiam ficar sobre 

controlo genotípico e ser transmitidas à descendência. A proposta não se baseia nas 

leis lamarckianas sobre a transmissão dos caracteres adquiridos, mas sim na hipótese 

de que o facto de um determinado traço surgir numa população como resultado de 

aprendizagem, possa fazer surgir uma pressão selectiva que dá vantagem aos detento-

res de genes que tornam os indivíduos mais capacitados para adquirir ou aprender 

esse traço8 (Papineau, 2005a). 

O trabalho de Baldwin poderia ter iniciado um movimento pró-darwinista na Psi-

cologia, contribuindo para o desenvolvimento de uma psicologia evolutiva. No entan-

to, o seu afastamento repentino da academia graças a um escândalo sexual (Plotkin, 

2004), sem deixar discípulos que pudessem dar continuidade às suas ideias, impediu 

                                                                                                                                           
possuem apenas 7 instintos, incluindo o medo, zanga e emoções parentais. O interesse pela noção de 

instinto acabou por descambar em propostas ridículas como a de um instinto para pentear o cabelo nas 

raparigas. Numa época em que as visões inatistas eram populares, surgiram propostas de instintos para 

todos os comportamentos, havendo quem documentasse cerca de 6000 tipos de instinto diferentes na 

literatura (Boakes, 1984). No início do Séc.XX, o conceito de instinto acabou por ser abandonado pela 

psicologia, sendo considerado impreciso e por isso pouco relevante cientificamente. Muitos dos com-

portamentos considerados instintivos podiam ser alterados pela experiência, o que tornava difícil 

distinguir onde é que acaba a componente instintiva e começa a componente de aprendizagem de um 

determinado comportamento (Workman & Reader, 2008).  
8
 Este efeito continua a ser alvo de grande atenção já que a sua ocorrência poderia explicar certas 

capacidades inatas complexas que envolvem vários genes e, ao mesmo tempo, de controvérsia, já que é 

difícil prová-la (Papineau, 2005a, 2005b). 
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que isso acontecesse. John Watson, o criador do behaviorismo, sucedeu a Baldwin, 

mudando o rumo da psicologia americana durante décadas.  

1.2.  OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DA 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA: A NEGAÇÃO DA 

NATUREZA HUMANA NAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS DO SÉC. XX 

John B. Watson rejeitou a noção de que a hereditariedade pudesse ter alguma re-

levância na explicação do comportamento humano, negando a contribuição de meca-

nismo inatos da mente em fenómenos como as relações sociais, linguagem, normas, 

religião, actividades artísticas, tradições tecnológicas ou outros elementos paradigmá-

ticos da cultura humana (Simpson, Stich, Carruthers & Laurence, 2006). A aprendi-

zagem passou a ser o principal objecto de estudo da Psicologia, já que este processo 

passou a ser encarado como o principal motor do comportamento. A mente e os 

processos mentais deixaram de ser considerados objectos de estudo válidos, e a Psico-

logia abraçou um positivismo e empirismo extremo, considerando o homem como 

uma tábua rasa cujo comportamento é possível de explicar sem referência a processos 

internos, negando-se não só o nível mental do comportamento como as suas possíveis 

origens evolutivas (Lorenz, 1982). 

Nas restantes ciências sociais começava a instalar-se igualmente um clima de hos-

tilidade às visões evolutivas baseadas nos instintos e no papel dos traços adquiridos 

através da hereditariedade: “Muitas pessoas acreditavam que o inatismo não só é 

falso, como é malévolo” (Simpson, Stich, Carruthers & Laurence, 2006)9. Na antro-

pologia, Franz Boas foi o líder do novo movimento ideológico que substituiu o de-

terminismo hereditário pelo determinismo cultural10. A cultura passou a ser vista 

como o único factor responsável pela vida social (Plotkin, 2004) e as abordagens 

evolutivas ao estudo do comportamento humano foram praticamente eliminadas da 

Antropologia cultural, da Psicologia e da Sociologia durante décadas.  

Este novo modelo, que segundo Tooby & Cosmides (1992), veio a tornar-se no  

Standard Social Science Model (SSSM), considera que os humanos nascem como 

tábuas rasas e o seu comportamento é infinitamente maleável, recusando o papel que 

quaisquer constrangimentos biológicos possam ter na psicologia humana. A cultura é 

vista como uma força autónoma que existe independentemente das pessoas e o com-

                                                   
9
 No original: “Nativism, many people believed, is not merely false, it is evil.”  

10
 Franz Boas não era propriamente um relativista que acredita na equivalência de todas as culturas, 

nem um empirista que acredita que os humanos são tabulae rasae, já que ele considerava a civilização 

europeia superior às culturas tribais. A sua missão científica foi enfatizar que todos os grupos étnicos 

eram dotados das mesmas capacidades mentais básicas. No entanto, contribuiu para o aparecimento do 

construcionismo social e determinismo cultural (Pinker, 2002), que foi defendido por estudantes de 

Boas como Ruth Benedict ou Margaret Mead: “Human nature is the rawest, most undifferentiated of 

raw material” (1928).  
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portamento humano é explicado por processos de aprendizagem, socialização ou 

endocrinação:  

“As nossas ideias, os nossos valores, as nossas acções e até as nossas emo-

ções, são, tal como próprio o sistema nervoso, produtos culturais – produtos 

de tendências, capacidades e disposições com que nascemos, mas ainda as-

sim produtos.” 

 (Clifford Geertz, 1973)11. 

A “biofobia” que veio a caracterizar as ciências sociais (Ellis, 1996) parece ter si-

do uma reacção ao inatismo extremista de Galton e outros da sua geração, ligado ao 

racismo, fascismo e eugenia. Como muitas contra-reacções, esta adquiriu um carácter 

extremista, impedindo que uma perspectiva evolutiva pudesse ser aplicada às ciências 

sociais durante vários anos e contribuindo para que ainda hoje seja tabu em muitos 

círculos académicos considerar explicações evolutivas (Pinker, 2002). 

Curiosamente, durante o período em que as ciências sociais rejeitaram sistemati-

camente a aplicação dos princípios da biologia evolutiva, a teoria da evolução come-

çava finalmente a emergir de uma forma coerente, com a integração da genética 

mendeliana no pensamento darwinista, a rejeição da herança lamarckiana e o restabe-

lecimento da selecção natural como principal mecanismo evolutivo. 

A biologia evolutiva tornara-se finalmente numa ciência madura, e os processos 

genéticos subjacentes à selecção natural, como a mutação, começavam a ser conheci-

dos. A pesquisa evolutiva veio a contribuir para a rejeição do determinismo genético, 

já que demonstrou a maleabilidade da mente humana e a importância do processo de 

desenvolvimento para a adaptação ao ambiente. O estudo da genética revelou que os 

genes usam pistas do ambiente para se manifestar e que a aprendizagem depende da 

expressão de genes, realçando a interacção inevitável entre inato e adquirido.  

Ao demonstrar que a variação genética dentro de uma população ultrapassa mui-

tas vezes a variação entre populações, a pesquisa nesta área contribuiu também para 

contrariar visões racistas acerca de diferenças fixas e determinísticas entre populações 

distintas.  

Apesar destes avanços na biologia evolutiva, o relativismo cultural permaneceu 

dominante e a teoria da evolução continuou separada da Psicologia até aos anos 80. 

Campos científicos independentes da Psicologia, como a Etologia e a Sociobiologia, 

mantiveram a tentativa de estudar o comportamento humano à luz de uma perspectiva 

evolutiva, sendo tipicamente recebidos com controvérsia. É sobre esses dois períodos 

que antecederam e amplamente contribuíram para a Psicologia evolutiva actual, que 

iremos deter-nos em seguida. 

 

                                                   
11

 No original: “Our ideas, our values, our acts, even our emotions, are, like our nervous system 

itself, cultural products – products manufactured, indeed, out of tendencies, capacities and dispositions 

with which we were born, but manufactured nonetheless.” 
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1.3.  ETOLOGIA CLÁSSICA E O ESTUDO EVOLUTIVO DO 

COMPORTAMENTO HUMANO 

A Etologia pode ser definida como o estudo comparado do comportamento ani-

mal e humano (Lorenz, 1982) que se baseia numa perspectiva evolutiva e na investi-

gação dos organismos no seu ambiente natural (Plotkin, 2004). Este campo científico 

teve origem nas observações de naturalistas do Séc. XVIII e Séc. XIX que descreve-

ram comportamentos complexos e ao mesmo tempo, aparentemente fixos e estereoti-

pados, comuns a todos os membros de uma mesma espécie (Plotkin, 2004). Influenci-

ados pela teoria da evolução de Darwin, os primeiros etólogos focaram-se na identifi-

cação de padrões comportamentais robustos característicos de cada espécie, como por 

exemplo, o comportamento de corte em pássaros, que foi estudado simultaneamente 

por Oskar Heinroth e Charles Otis Whitman (Laland & Brown, 2011). 

Seria um aluno de Heinroth chamado Konrad Lorenz, juntamente com o amigo 

holandês, Nikolaas Tinbergen, que viriam a constituir a Etologia enquanto campo 

científico próprio por volta de 1930, reunindo informação que antes estava dispersa e 

criando uma nova abordagem ao estudo do comportamento (Vieira, 1983; Burkhardt, 

2005; Plotkin, 2004; Sá-Nogueira Saraiva, 2006). 

Lorenz considerava que certos elementos do comportamento são produtos da evo-

lução e que a sua compreensão exige que sejam estudados tendo em conta a sua 

ocorrência no ambiente em que evoluíram. Esses elementos teriam uma determinada 

função adaptativa, garantindo a ligação do organismo ao ambiente, e pelo menos em 

parte, uma origem genética, podendo considerar-se instintos. Os instintos deveriam, 

para Lorenz, ser estudados e compreendidos numa abordagem comparativa, baseada 

na filogenia. 

Ao contrário da psicologia comparada, que se focava no estudo de poucas espé-

cies e recorria a experiências feitas em laboratório, influenciada, pelo behaviorismo, a 

Etologia, sendo um campo dentro da Biologia, tinha em conta a anatomia, fisiologia e 

história filogenética das espécies, dedicando-se ao estudo dos animais no seu contexto 

natural. O método etológico começava por um extenso período de observação do 

animal no seu meio natural, seguindo da descrição cuidadosa dos padrões comporta-

mentais relevantes. Eram identificados desta forma vários padrões comportamentais 

estereotipados chamados de padrões fixos de acção, tal como o comportamento de 

construção de teias em aranhas ou comportamento de corte em patos. 

Para Lorenz, os padrões fixos de acção eram despoletados quando determinados 

estímulos-sinal ou estímulos desencadeadores eram detectados pelo sistema nervoso 

do animal. Os padrões fixos de acção representavam sequências comportamentais 

adequadas perante determinados estímulos, tendo como função garantir a ligação do 

organismo com o ambiente. Estes padrões fixos de acção seriam como que reacções 

instintivas, diferentes de outros tipos de comportamento adquirido ou aprendido, 
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sendo um produto da selecção natural e por isso, parte do repertório biológico ou 

natural de cada espécie. 

Os conceitos de mecanismo desencadeador inato e padrão fixo de acção foram 

desenvolvidos por Lorenz com base no Ciclo funcional e Umwelt (mundo-próprio) de 

Uexküll (Burkhardt, 2005). Uexküll, um vitalista que negava a teoria da evolução de 

Darwin, acabou por contribuir para a conceptualização teórica da Etologia clássica 

através da influência que exerceu na mente de Lorenz. Para Uexküll (1936/1982), 

cada animal, ao invés de um objecto no mundo comparável a uma máquina, é um 

sujeito que constrói o seu mundo através das suas capacidades sensoriais e motoras. 

Uexküll reconheceu que os animais reagem apenas a alguns aspectos do ambiente. 

Cada espécie está dotada de determinados órgãos da percepção e órgãos motores, que 

lhe permitem detectar, conhecer e responder apenas a uma porção selectiva do ambi-

ente. Cada sujeito animal viveria assim num determinado mundo-próprio, definido 

pela soma total de factores ambientais que cada animal percepciona e aos quais pode 

responder.   

A interacção de cada sujeito animal com os objectos do seu ambiente ou mundo-

próprio seria garantida por Ciclos funcionais, ou sistemas de relações mútuas sequen-

ciais através dos quais os órgãos da percepção detectam certas pistas ambientais e 

activam os órgãos efectores/motores a gerar respostas sobre o objecto detectado, que 

por sua vez interagem com outras pistas ambientais detectadas e assim sucessivamen-

te. Em Dos animais e dos Homens, Uexküll (1936/1982) exemplifica a ideia de ciclo 

funcional através do comportamento alimentar da carraça. Do vasto mundo que 

rodeia a carraça, três estímulos se destacam e assumem particular importância no seu 

comportamento alimentar. Cada um desses três estímulos activa uma determinada 

resposta específica por parte da carraça, podendo ser identificada uma cadeia ou ciclo 

funcional através do qual o comportamento alimentar decorre.  

Em primeiro lugar, a presença de uma mamífero na proximidade da carraça leva-a 

a detectar ácido butírico que emana desse animal e funciona como um estímulo que 

leva a carraça a saltar do tronco de uma árvore, procurando cair no pelo do mamífero. 

Em segundo lugar, o estímulo mecânico do pêlo do mamífero faz com que a carraça 

se desloque e, finalmente, a temperatura do pêlo constitui o último estímulo do ciclo, 

levando a carraça a penetrar a pele e sugar o sangue do mamífero. 

No sistema de relações mútuas entre o animal e o seu mundo-próprio exemplifi-

cado pelo comportamento alimentar da carraça, os órgãos receptores ou perceptivos e 

os órgãos motores do animal determinam os tipos de estímulos ou pistas ambientais 

que o animal pode detectar no seu ambiente (Mundo/campo da percepção) e os tipos 

de resposta que pode levar a cabo (Mundo/ campo da acção).  

Lorenz desenvolveu a noção de ciclo funcional de Uexküll, e enquadrou-a numa 

perspectiva evolutiva, através dos seus conceitos de mecanismo desencadeador inato 

e padrão fixo de acção. A complementaridade perfeita que caracteriza a relação entre 

sujeito e objecto no ciclo funcional deixa então de ser atribuída a um plano subjacente 
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à vida, numa perspectiva vitalista, e passa a ser entendida à luz da teoria da selecção 

natural: cada organismo desenvolveu a capacidade de detectar os aspectos do ambien-

te que são necessários para a sua sobrevivência e reprodução. Certos mecanismos 

desencadeadores inatos e certos padrões fixos de acção evoluíram de forma coorde-

nada garantindo a adaptação do organismo ao ambiente. 

A epistemologia evolutiva desenvolvida por Lorenz, anos mais tarde, com base na 

noção Kantiana de a priori12, assemelha-se à relação que o próprio Uexküll estabele-

ceu entre a sua noção de mundo-próprio e a filosofia Kantiana, no entanto, segundo 

Burkhardt (2005), Lorenz não reconhece a influência de Uexküll nesse aspecto da sua 

teoria etológica, talvez devido ao facto de a sua versão ser amplamente baseada numa 

perspectiva evolutiva e de Uexküll não o ser. Ambos os autores concordariam que a 

realidade conhecida por cada organismo é constrangida ao seu mundo-próprio e 

determinado pelos seus a priori, mas Lorenz acrescentaria que a construção possível 

da realidade depende do perfil sensorial, cognitivo e motor que é definido para cada 

espécie em resultado do processo de selecção natural.  

Em 1936 Lorenz conhece Nikolaas Tinbergen num simpósio sobre os instintos na 

Holanda e os dois formam desde logo uma forte amizade que se traduz numa intensa 

colaboração científica. Tinbergen adopta a abordagem etológica definida por Lorenz 

e ajuda-o a desenvolvê-la e a testar experimentalmente as suas pressuposições teóri-

cas (Burkhardt, 2005), vindo a tornar-se no co-fundador da Etologia Clássica. Tinber-

gen escreveu aquele que viria a ser o primeiro manual de Etologia: The Study of 

instinct (1951) e a ficar conhecido pela definição das quatro questão essenciais à 

compreensão de qualquer padrão comportamental, que são ainda hoje, consideradas 

centrais para o programa de investigação da psicologia evolutiva: 1) Quais são as 

causas imediatas/proximais que geram o comportamento? ; 2) Qual é a função bioló-

gica do comportamento? ; 3) Qual é a história evolutiva ou filogenética do compor-

tamento? ; 4) Como se processa o desenvolvimento ontogenético do comportamento? 

As quatro questões definidas por Tinbergen dirigem-se a diferentes níveis de ex-

plicação do comportamento. O reconhecimento da importância do desenvolvimento 

ontogenético dos padrões comportamentais levou Tinbergen (1963, citado por Laland 

& Brown, 2011) a acrescentar uma quarta pergunta à lista. Este reconhecimento 

permitiu ultrapassar as críticas que se acumulavam sobre o carácter inatista da teoria 

etológica que parecia ignorar que o comportamento animal raramente se desenvolve 

isolado do ambiente pelo que seria inadequado considerá-lo inato (Lehrman, 1953). 

Estas críticas surgiam sobretudo do campo da psicologia comparada americana, na 

qual prevalecia o behaviorismo e por isso, era dada muita importância à aprendiza-

gem. Há no entanto quem considere que Tinbergen ajudou mais a gerar confusão 

sobre os princípios da Etologia Clássica do que a contribuir para o seu esclarecimento 

(Sá-Nogueira Saraiva, 2006). 

                                                   
12

 Ver cap.5, pág. 147. 
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Lorenz tentou fazer também a sua contribuição para ultrapassar o debate entre 

inato e adquirido, apresentando a proposta de que os mecanismos de aprendizagem 

são em si mesmos capacidades evoluídas e que tanto o instinto como a aprendizagem 

são importantes e não se excluem mutuamente (Plotkin, 2004; Sá-Nogueira Saraiva, 

2003, 2006). 

Os autores clássicos demonstraram uma capacidade extraordinária de actualizar a 

sua teoria à luz de novos dados, tendo conseguido, apesar das objecções constantes 

oriundas da psicologia e outras ciências sociais, construir um corpo conceptual e 

empírico considerável. O reconhecimento do trabalho dos fundadores chegou com a 

atribuição de um prémio Nobel em 1972 a Lorenz, Tinbergen e von Frisch pelas suas 

descobertas sobre a organização e activação de padrões comportamentais individuais 

e sociais. A atribuição deste prémio reflectia a esperança da época de que o trabalho 

etológico começasse a reflectir-se em avanços na área da medicina e psiquiatria 

(Vieira, 1983). 

A aplicação da Etologia ao comportamento humano começava a dar os primeiros 

passos, recebidos com elevada polémica pelas ciências sociais desde o início. Um 

exemplo é a reacção ao livro A agressão (1966/1996) de Lorenz, que foi recebido 

com uma hostilidade intensa devido à sugestão de que o comportamento agressivo 

seria instintivo e por isso muito difícil de eliminar (Plotkin, 2004).  

Para Lorenz, a grande dificuldade de aplicar a Etologia aos humanos decorria da 

sua ênfase na distinção de padrões fixos de acção instintivos, isto é, na identificação 

de tendências evolutivas universais, cuja manifestação na espécie humana não acon-

tece de uma forma claramente diferenciada dos elementos culturais e aprendidos ao 

longo do desenvolvimento. A interacção inevitável entre biologia e cultura tornava 

difícil aplicar os métodos da etologia ao estudo do comportamento humano (Lorenz, 

1982). 

No entanto, a Etologia humana viria a constituir-se como campo separado dentro 

da Etologia, especialmente devido ao trabalho de Eibl-Eibesfeldt (1973). Este autor 

foi o primeiro a demonstrar evidências de que um padrão motor ocorre independen-

temente de aprendizagem. Para isso Eibl-Eibesfeldt estudou crianças que nasceram 

surdas e cegas, procurando observar se elas possuíam um repertório de expressões 

faciais idênticas às de pessoas que foram socializadas normalmente. Usou ainda um 

método transcultural (1967-1968) para verificar se as expressões faciais tinham algu-

ma variação cultural. O autor concluiu que os padrões essenciais que são usados para 

exprimir emoções desde a tristeza à alegria são idênticos em todas as culturas e ocor-

rem mesmo em pessoas que não são expostas aos efeitos da socialização normal.  

Os resultados de Eibl-Eibesfeldt foram confirmados pelos estudos de Paul Ekman 

realizados nos E.U.A, iniciando-se uma luta entre os etólogos e antropólogos como 

Margaret Mead, que afirmavam que as expressões faciais eram determinadas cultu-

ralmente (Pinker, 2002). Entretanto, Chomsky demonstrava que a linguagem se 

baseia num programa genético, começando a surgir um novo paradigma cognitivo na 
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psicologia que parecia abrir caminho a uma reconciliação das ciências sociais com a 

evolução (Lorenz, 1982; Pinker, 2002). E no entanto, a Etologia, compatível com os 

princípios da revolução cognitiva e cuja potencialidade de aplicação aos humanos 

começava a ser óbvia, foi praticamente absorvida pelo novo campo da Sociobiologia 

(Laland & Brown, 2011), cuja recepção nas ciências sociais foi explosiva, como 

veremos. O aparecimento de uma Psicologia cognitiva evolutiva (Cosmides & Tooby, 

1994) estava ainda a umas décadas de distância. 

1.4.  SOCIOBIOLOGIA E O ESTUDO EVOLUTIVO DO 

COMPORTAMENTO SOCIAL  

O próximo passo no caminho para o aparecimento de uma abordagem evolutiva 

moderna ao estudo do comportamento humano, foi mais uma vez dado a partir do 

campo da Biologia. A Sociobiologia herdou o conhecimento produzido pela Etologia 

e Ecologia comportamental, aplicando novos avanços na teoria da evolução ao estudo 

do comportamento social animal e humano (Workman & Reader, 2008). Ainda que 

muitos considerem que a Sociobiologia absorveu a Etologia, há diferenças significa-

tivas entre as duas abordagens: a Sociobiologia centra-se sobretudo no significado 

funcional do comportamento, procurando compreender porque é que certos compor-

tamentos foram seleccionados e preocupa-se menos com a explicação causal do 

comportamento (investigar os estímulos que desencadeiam padrões comportamentais 

específicos, por exemplo), que ocupa um lugar central na Etologia. 

O termo “Sociobiologia” surgiu em 1948 numa conferencia em Nova York, para 

designar uma área científica interdisciplinar localizada algures entre a ecologia e 

fisiologia e a psicologia e sociologia (Laland & Brown, 2011). Foi, no entanto, ape-

nas em 1975 que o termo passou a designar um campo científico próprio, com a 

publicação de Sociobiology: The New Synthesis de E.O. Wilson. Wilson descreveu a 

Sociobiologia como “o estudo sistemático das bases biológicas de todo o comporta-

mento social” (1975, pág. 4). O autor sintetizou uma nova disciplina conseguindo 

integrar estudos teóricos e experimentais sobre demografia animal, biologia populaci-

onal, comportamento grupal, comportamento parental, comunicação e agressão em 

várias espécies, desde microorganismos, invertebrados até mamíferos e finalmente, 

seres humanos. Um ano mais tarde, Richard Dawkins (1976) publicava The Selfish 

gene, livro que viria a tornar-se noutro manual da Sociobiologia. Ambos os livros 

mostravam como os desenvolvimentos na teoria evolutiva feitos desde os anos 60 

permitiam uma nova abordagem ao estudo do comportamento animal. Uma das novas 

ferramentas conceptuais dizia respeito à visão da selecção como um processo que 

ocorre ao nível do gene, ou teoria do gene egoísta, como ficou conhecida com o livro 

de Dawkins (1976).  
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1.4.1.  Novas ferramentas conceptuais da biologia evolutiva e a Sociobiologia 

Até ao advento da Sociobiologia, pouca atenção tinha sido dada ao nível em que a 

selecção opera: se ao nível do individuo, do grupo ou da espécie. A maior parte dos 

etólogos não se havia debruçado sobre esta questão, e muitos presumiram que os 

organismos individuais eram seleccionados por se comportar para o bem da espécie, 

como Wynne-Edwards (1962) ou Lorenz (1966/1996). Começaram no entanto a 

surgir autores que consideravam que os fenómenos explicados com recurso à ideia de 

selecção do grupo poderiam ser explicados com maior parcimónia pela ideia de uma 

selecção individual, em que os indivíduos tentavam maximizar o seu sucesso reprodu-

tivo. George C. Williams (1966) salientou que a selecção grupal não seria capaz de 

explicar o processo evolutivo em condições em que os indivíduos pudessem enganar 

o sistema em benefício próprio, porque estes batoteiros iriam ter mais sucesso que os 

restantes membros da população e aumentar o seu número à custa de outros membros 

do grupo. Uma explicação mais simples, segundo Williams, surge quanto descemos 

do nível do individuo e começamos a considerar quais as características que um gene 

precisaria de ter para aumentar a sua representação na próxima geração. Um gene 

deveria ser seleccionado com base apenas na sua eficácia média em produzir indiví-

duos capazes de maximizar a representação desse gene nas gerações futuras.  

Esta perspectiva centrada no gene conseguiu suplantar a ideia da selecção ao nível 

do grupo, pois foi possível demonstrar a sua aplicação ao altruísmo, isto é, aos casos 

em que um animal diminui as suas hipóteses reprodutivas e aumenta as de outro 

organismo individual. William Hamilton (1964a, 1964b) forneceu uma solução satis-

fatória: parentes próximos partilham cópias dos mesmos genes, e por isso, um indivi-

duo pode aumentar a frequência desses genes partilhados na próxima geração, aju-

dando parentes próximos a reproduzir-se. A teoria da selecção de parentesco de 

Hamilton deu origem ao conceito de fitness inclusiva, que captura a ideia de que o 

sucesso reprodutivo de um individuo depende não só de quantos filhos tem, mas 

também da fitness extra que pode ganhar ajudando os seus parentes. O termo selecção 

de parentesco passou a descrever os casos em que a selecção depende não só dos 

descendentes imediatos como dos descendentes dos parentes. É aplicada às situações 

em que um individuo se comporta de forma altruísta com parentes próximos de forma 

a aumentar a sua fitness inclusiva13. 

Robert Trivers (1971) procurou ainda explicar outras formas de altruísmo encon-

tradas na natureza que não se podem explicar por um altruísmo de parentesco como o 

sugerido por Hamilton. Este autor sugeriu que se indivíduos não relacionados intera-

girem por um longo período de tempo, um comportamento altruísta inicialmente 

dispendioso para o actor mas benéfico para o receptor poderia ser seleccionado se a 

                                                   
13

 Actualmente há quem comece a pôr em causa a relevância do conceito de fitness inclusiva  na 

explicação da Eusocialidade ou altruísmo (ver Nowak, Tarnita & Wilson, 2010). 
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probabilidade do acto altruísta ser retribuído no futuro fosse elevada. Com o tempo, 

ambos os indivíduos teriam mais a ganhar em cooperar do que em não cooperar. Este 

tipo de altruísmo ficou conhecido como altruísmo reciproco, sendo previsto que ele 

ocorra mais frequentemente em casos em que os indivíduos interagem uns com o 

outros numa base regular e mantêm memórias das interacções passadas, de forma a 

que os batoteiros não recebam benefícios altruístas no futuro. Teoricamente prevê-se, 

no entanto, que possam manter-se formas mais leves de batota, como por exemplo, 

nunca retribuir tanto quanto se recebe, quando os batoteiros não são punidos severa-

mente por isso. Um dos exemplos mais conhecidos do altruísmo recíproco na nature-

za é o do comportamento altruísta de morcegos vampiros, apresentado num estudo de 

Wilkinson (1984). O autor observou que após uma noite de caça, alguns morcegos 

regurgitam sangue nos indivíduos que regressam sem ter sido capazes de encontrar 

uma fonte de sangue. Tendo em conta que estes morcegos vivem em grupos estáveis 

e regressam ao mesmo local todas as manhãs, esta troca de alimento deve envolver 

uma reciprocidade.  

É difícil encontrar exemplos claros de altruísmo recíproco na maior parte das es-

pécies animais. Os seres humanos parecem ser o animal em que esta forma de altru-

ísmo ocorre com maior frequência. Trivers defendeu que o altruísmo recíproco evolu-

iu provavelmente em grupos sociais estáveis habitados pelos nossos antepassados ao 

longo dos últimos milhões de anos. A selecção desta forma de altruísmo poderia 

explicar, para o autor, certas características da interacção social humana como a 

amizade, que nos motiva a estabelecer relações com indivíduos com os quais pode-

mos trocar actos altruístas, a agressão moral, através da qual os batoteiros não esca-

pam impunes ou a gratidão demonstrada pelo receptor do acto altruísta, que demons-

tra que o beneficiário irá retribuir numa ocasião futura. 

O trabalho de Trivers teve um impacto especial entre os economistas que se tor-

naram especialmente interessados em saber se os humanos agem reciprocamente 

quando negoceiam sobre a distribuição de dinheiro e recursos. Tal como o trabalho 

dos biólogos evolutivos influenciou a economia, também ideias desenvolvidas no 

estudo económico influenciaram a teoria evolutiva, dando origem à teoria evolutiva 

dos jogos (evolutionary game theory), mais uma das novas ferramentas conceptuais 

evolutivas usadas pela Sociobiologia14. 

                                                   
14

 Maynard Smith & Price (1973) adaptaram a teoria dos jogos a uma abordagem evolutiva, de 

forma a conseguir perceber qual é o comportamento que constitui a estratégia mais estável numa 

população, presumindo que essa estratégia seria o resultado de milhões de anos de evolução. Se todas as 

estratégias possíveis forem comparadas umas com as outras, num computador ou construindo um 

modelo matemático, a estratégia vencedora pode ser determinada. A estratégia vencedora é chamada de 

ESS: evolutionary stable strategy (estratégia evolutivamente estável), e nos casos em que seja adoptada 

por todos os membros de uma população, não existe uma estratégia que possa substituí-la. A conclusão 

de que uma ESS particular deveria ser atingida numa população pode ser testada investigando se algo 

semelhante à ESS ocorre em meio natural. O rigor quantitativo desta abordagem tornou-a uma ferra-

menta indispensável ao estudo das adaptações comportamentais.  
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1.4.2.  Sociobiologia humana: temor e tremor nas ciências sociais 

As novas ferramentas conceptuais como a visão da selecção ao nível do gene (ou 

teoria do gene egoísta, como ficou conhecida com o livro de Richard Dawkins,1976), 

as noções de fitness inclusiva, fitness reciproca, selecção de parentesco, e a teoria dos 

jogos (Laland & Brown, 2011), permitiram à Sociobiologia expandir o trabalho 

iniciado pela Etologia. Tivesse esse trabalho sido aplicado apenas ao comportamento 

animal não humano, a Sociobiologia teria ficado para a história como um campo de 

estudo inovador que fundou uma abordagem evolutiva moderna ao estudo do com-

portamento animal. 

Porém, as aplicações da Sociobiologia ao comportamento humano eram óbvias, 

tais como tinham sido as da Etologia. Wilson (1975) argumentou que, se o compor-

tamento humano afectar o sucesso reprodutivo de uma forma previsível e se compor-

tamentos particulares forem influenciados por genes, então, a selecção natural terá 

modelado, pelo menos em alguma medida, o comportamento humano. Desta forma, o 

autor abriu a possibilidade de se voltar a compreender o comportamento humano à 

luz da sua função biológica ou evolutiva. Pegando nas novas ferramentas conceptuais 

da biologia evolutiva, como o conceito de selecção de parentesco, o autor propôs 

explicações evolutivas para fenómenos como a religião, arte, cooperação e sexualida-

de humana. 

Num momento da história das ciências sociais em que predominava o determi-

nismo cultural e relativismo filosófico, bem como uma intolerância às explicações 

biológicas do comportamento humano (Pinker, 2002), a proposta feita por E. O. 

Wilson de que o comportamento social seria influenciado por factores genéticos foi 

recebida com hostilidade e considerada como uma defesa do pensamento eugenista, 

racista e sexista que caracterizou o fim do Séc. XIX e princípios do Séc. XX. Para 

que se possa ter uma ideia da controvérsia gerada por Sociobiology: the new syntesis, 

Wilson teve de encarar várias vezes manifestantes agressivos que o acusavam de ser o 

“profeta do patriarcado de extrema-direita”. Em 1978, numa reunião da Associação 

americana para o avanço da ciência, Wilson foi confrontado por manifestantes que 

entoavam cânticos como “Wilson racista não te consegues esconder, nós acusamos-

te de genocídio”15 (Pinker, 2002; Workman & Reader, 2008). Um psicólogo do MIT, 

Stephen Chorover, publicou um livro em 1979 intitulado “From Genesis to Genoci-

de” que comparava a sociobiologia de Wilson com a doutrina biológica Nazi (Plotkin, 

2004). As reacções ao livro foram tão exageradas que quase se poderia dizer que a 

maioria dos opositores de Wilson não leu o livro, reagindo aos comentários inflama-

dos na imprensa (Pinker, 2002; Plotkin, 2004)  

O último capítulo do livro de Wilson (1975), dedicado inteiramente ao compor-

tamento humano, gerou tal controvérsia, mesmo entre pares dedicados à biologia 

                                                   
15

 No original: “Racist Wilson you can’t hide, we charge you with genocide.” 
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evolutiva, que foi criado um grupo para estudar a Sociobiologia em Harvard, domina-

do por académicos ligados à esquerda, entre os quais constavam Richard Lewontin e 

Stephen Jay Gould. Este grupo parecia estar particularmente preocupado com o 

aproveitamento político de teorias sobre o determinismo genético do comportamento 

humano, nomeadamente, a propagação de ideias sobre a justificação genética de 

diferenças entre sexos, raças e classes sociais. As leis para a esterilização e restrição à 

imigração aplicadas no princípio dos Séc.XX sob a tutela filosófica do Darwinismo 

social, e as justificações pseudo-evolutivas por detrás do regime Nazi, estavam ainda 

presentes na memória destes cientistas. Para muitos, a sociobiologia ameaçava recu-

perar esse tipo de explicações e ameaçar os direitos civis conquistados recentemente 

nos E.U.A (Plotkin, 2004; Laland & Brown, 2011).  

A sociobiologia humana foi ainda acusada de não ter em conta o estatuto especial 

da espécie humana enquanto produtora de cultura e linguagem. Para alguns autores, 

as características excepcionais do Homem tornavam impossível explicar o compor-

tamento humano através das suas funções biológicas (Segerstrale, 2000). O tremor e 

terror causado pela Sociobiologia parece, no fundo, ter sido gerado principalmente 

pelo receio de que esta disciplina pusesse um fim à dominância do relativismo cultu-

ral e às explicações sociais e culturais do comportamento humano. 

Tendo em conta as críticas exageradas e injustas, por vezes inconsistentes com os 

conteúdos reais do livro, a proposta mais polémica de Wilson terá afinal sido a de que 

a Sociobiologia poderia reformar as ciências sociais de forma a conciliá-las com a 

síntese evolucionária moderna (Wilson, 1975, pág. 4). No entanto, ao contrário do 

que muitos pareciam presumir, a Sociobiologia não pretendia “biologizar as ciências 

sociais”, tendo aliás existido uma preocupação com a incorporação do nível cultural 

nas análises sociobiológicas. Em The selfish gene (1976), Richard Dawkins, embora 

cauteloso quanto à aplicação dos princípios da sociobiologia aos humanos, incluiu 

uma proposta para explicar a evolução cultural, que presume que esta poderá operar 

através de processos semelhantes aos da evolução biológica, ainda que decorra de 

forma autónoma, conferindo à vida humana um nível de complexidade incomparável: 

“Só nós, na Terra, temos o poder de nos rebelar contra a tirania dos replicadores 

egoístas” (pág. 283, edição portuguesa, 1999).Dawkins propôs a ideia de meme, que 

seria uma espécie de gene cultural ou replicador cultural, vindo a iniciar um campo de 

pesquisa especializado no processo de evolução cultural. 

 O próprio Wilson, uns anos mais tarde, reconhecendo a necessidade de ter em 

conta a cultura nas explicações evolutivas, propôs, em colaboração com Lumsden 

(1981) a noção de “culturgens” ou genes culturais, semelhante à ideia de meme de 

Dawkins. Ainda assim, o que ficaria para sempre na memória dos seus oponentes 

seria a famosa frase: “os genes seguram a cultura por uma trela” (1978, p.172)16. 

                                                   
16

 No original: “the genes hold culture on a leash.” 
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No meio do intenso debate que se gerou, ideias como a de meme ou culturgene, 

parecem ter passado despercebidas. A acusação de que Wilson defendeu uma forma 

de determinismo genético é certamente injusta, já que a visão da sociobiologia desde 

Wilson foi a de que o comportamento é o resultado de uma interacção entre os genes 

e o ambiente. A possibilidade de que haja uma influência genética no comportamento, 

que possa ser herdada pela próxima geração, não significa que tais padrões compor-

tamentais sejam determinados apenas por um ou mais genes ou que tais padrões 

comportamentais sejam fixos e inevitáveis.  

1.4.3.  Sociobiologia humana: consequências científicas deste campo polémico 

O temor e tremor causado pelo início da Sociobiologia foi um reflexo da descon-

fiança histórica relativamente à justificação evolutiva de comportamentos e politicas 

sociais racistas, sexistas e discriminatórias em geral. Foi também um efeito da pre-

dominância do relativismo filosófico e do determinismo cultural nas ciências sociais 

da época. Equacionar limites à mudança do comportamento humano, ou considerar 

variáveis biológicas na determinação da psicologia humana era um tabu na época e 

Wilson, corajosamente, decidiu enfrentá-lo.  

Um dos maiores obstáculos à sociobiologia e às explicações evolutivas do com-

portamento humano em geral parece ter sido a tendência para supor que se um deter-

minado comportamento é fruto da selecção natural então ele passa a ser justificável e 

aceite de alguma forma (Pinker, 2002). A observação de que existem diferenças 

sexuais ou padrões comportamentais associados a sexos distintos devido ao efeito da 

selecção natural, por exemplo, não implica que essas diferenças sejam defendidas 

como certas, justas, inevitáveis ou irradicáveis. Vários sociobiólogos demonstraram a 

necessidade de explicar isso ao grande público. Em “The selfish gene”, Dawkins 

alerta os seus leitores no início do livro: “Isto leva-me ao primeiro esclarecimento que 

quero fazer sobre aquilo que este livro não é. Não vou advogar uma moral baseada na 

evolução. Vou falar de como as coisas evoluíram. Não vou dizer como é que nós, 

humanos, nos devemos comportar moralmente” (pág. 33, edição portuguesa, 1999). 

Wilson (1975) faz um alerta semelhante: “Existe uma armadilha perigosa na socio-

biologia que pode ser evitada através de uma vigilância constante. A armadilha 

consiste na falácia naturalista da ética, que conclui acriticamente que aquilo que é 

devia ser”17.  

Outro obstáculo que contribuiu para a aceitação da sociobiologia foi a falta de 

cautela demonstrada por vários autores, que, em várias ocasiões parecem não ter 

questionado as suas hipóteses à luz dos dados disponíveis, considerando igualmente o 
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 No original:“There is a dangerous trap in sociobiology, one which can be avoided only by con-

stant vigilance. The trap is the naturalistic fallacy of ethics, which uncritically concludes that what is 

should be”. 
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mérito de explicações não evolutivas já disponíveis nas ciências sociais. Muitas ideias 

férteis geradas pela sociobiologia acabaram por ser ignoradas devido ao estilo pouco 

prudente com que foram apresentadas (Laland & Brown, 2011). 

Não há hoje dúvida de que apesar dos excessos cometidos no seu início, a Socio-

biologia enquanto campo científico, contribuiu significativamente para a compreen-

são do comportamento humano, particularmente no que diz respeito a temas como a 

cooperação, conflito de interesses, investimento parental, e comportamento sexual. A 

sociobiologia ofereceu novos métodos para estudar o comportamento, incluindo a 

selecção de parentesco, o altruísmo reciproco e a teoria dos jogos evolutiva. A pers-

pectiva conhecida como “gene egoísta” constituiu um avanço notável no pensamento 

evolutivo, permitindo a compreensão do comportamento cooperativo e altruísta 

humano. 

A sociobiologia pretendeu ser um catalisador de mudança capaz de integrar as ci-

ências sociais e biológicas. A polémica ao seu redor demonstra claramente que as 

ciências sociais não estavam minimamente preparadas ou disponíveis para que essa 

integração ocorresse. Emergiram, no entanto, áreas científicas novas, herdeiras da 

Etologia e Sociobiologia, que demonstram a possibilidade desta integração no futuro. 

Ainda que representem campos de estudo separados, levados a cabo por investigado-

res de áreas científicas distintas, dedicados a níveis de explicação diferentes, há uma 

complementaridade potencial entre elas.  

1.5.  O LEGADO DA SOCIOBIOLOGIA: BREVE 

APRESENTAÇÃO 

As áreas científicas que emergiram na sequência da Sociobiologia e Etologia são 

a Ecologia comportamental humana, a Evolução cultural, a Co-evolução genética e 

cultural e a Psicologia Evolutiva. Iremos debruçar-nos detalhadamente sobre a Psico-

logia evolutiva, área em que se inscreve esta dissertação, mas antes será feita uma 

apresentação sucinta das suas áreas vizinhas. 

 A Ecologia comportamental humana, levada a cabo por antropólogos darwinis-

tas, explora a medida em que o comportamento humano é adaptativo, de acordo com 

o pressuposto de que a cultura é evocada por aspectos sociais e ecológicos do ambien-

te. Esta área procura examinar como é que factores sociais e ecológicos afectam a 

variabilidade comportamental dentro e entre populações (Borgerhoff Mulder, 1991). 

A Evolução cultural é uma área que cruza biólogos e antropólogos interessados 

em explicar a evolução da cultura através de modelos matemáticos. Esta área foi 

iniciada com a proposta de Dawkins (1976) sobre a aplicação da selecção natural à 

evolução cultural. A teoria dos memes, vistos por Dawkins como replicadores cultu-

rais que possuem variação, hereditariedade e fitness diferencial tal como os genes, foi 

a primeira proposta de compreender a cultura enquanto fenómeno sujeito a um pro-
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cesso evolutivo. Dennett (1991, 1995) desenvolveu a teoria dos memes de Dawkins, 

inspirando vários autores a dedicar-se ao tema da evolução cultural nos anos seguin-

tes. O conceito de meme acabou por perder popularidade nos círculos académicos, 

porque acabou por não gerar um programa rigoroso de investigação empírica ou 

teórica, mas antes especulação não testada (Laland & Brown, 2011). Ainda assim, a 

ideia de um processo de evolução cultural continuou a inspirar vários académicos da 

área da biologia, psicologia e antropologia. 

Cavalli-Sforza & Feldman (1973) publicaram o primeiro modelo matemático de 

herança cultural, tendo ao longo de vários anos criado teoria matemática sobre os 

processos de mudança cultural. Boyd & Richerson (1985) introduziram vários mode-

los teóricos novos. Para estes vários autores, a evolução cultural consiste num proces-

so darwinista que implica a retenção selectiva de variantes transmitidas socialmente 

favoráveis bem como um variedade de processos não selectivos como a invenção, 

migração e deriva. O trabalho destes autores veio a demonstrar como é que tradições 

culturais desadaptativas evoluem: quando uma tradição tem uma elevada fitness 

cultural, sendo altamente valorizada e facilmente disseminada culturalmente em 

determinado contexto geográfico/histórico, ela pode aumentar de frequência na popu-

lação mesmo quando contribui para diminuir a fitness biológica, como é o caso da 

popularidade da pílula contraceptiva nas sociedades ocidentais modernas (Cavalli-

Sforza & Feldman, 1981).  

Nas últimas décadas, o trabalho de antropólogos como Dan Sperber (1996) ou 

Pascal Boyer (1994, 2010), ajudou a compreender como é que o processo de trans-

missão cultural é afectado por características da arquitectura cognitiva humana, num 

trabalho que revela como pode ser produtivo aplicar pressupostos teóricos da psicolo-

gia evolutiva e cognitiva ao estudo da evolução cultural (ver Cap.2, pág. 88). 

O trabalho feito no âmbito do estudo da Evolução cultural, contribuiu ainda para 

o aparecimento de outra abordagem, nomeada de teoria co-evolutiva genes-cultura 

(gene-culture co-evolutionary theory, por Feldman & Cavalli-Sforza, 1976) ou teoria 

da herança dupla (dual–inheritance theory – Boyd & Richerson, 1985). As teorias 

co-evolucionistas presumem que a aprendizagem cultural depende de estruturas 

mentais que são um produto da evolução biológica, enfatizando que o conhecimento 

cultural individual depende da constituição genética. Por exemplo, se alguém não 

tiver um gene para a tolerância ao álcool, dificilmente criará um gosto por vinho 

(Laland & Brown, 2011). Da mesma forma, estas teorias presumem que a acção da 

selecção natural no sistema genético é frequentemente gerada ou modificada pela 

transmissão de informação cultural. A noção de que a evolução humana opera através 

de um processo complexo no qual a cultura é gerada e moldada por imperativos 

biológicos, ao mesmo tempo que os traços biológicos são alterados por evolução 

genética em resposta a inovações culturais, começa a ser predominante. Os humanos 

parecem estar adaptados para se deixar reprogramar pela cultura (Sá-Nogueira Sarai-

va, 1999). 
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Apesar das críticas, a Sociobiologia acabou por abrir caminho ao estudo científico 

da transmissão cultural e a teorias que reconhecem o papel desempenhado pela cultu-

ra na evolução humana. Talvez seja hora de fazer justiça e reconhecer como, afinal de 

contas, a maior parte dos evolucionistas, consideram a cultura como um elemento 

essencial para o estudo científico da mente e comportamento humanos (Plotkin, 

2004). 

1.6.  PSICOLOGIA EVOLUTIVA: PASSADO, 

PRESENTE E FUTURO 

O re-aparecimento de abordagens evolutivas ao estudo do comportamento huma-

no no seio da Psicologia foi um resultado de mudanças paradigmáticas no seio da 

própria disciplina, como a revolução cognitiva que a libertou da “mudez teórica” 

forçada pelo behaviorismo (Plotkin, 2004), e também da influência exercida pela 

Etologia e Sociobiologia, que contribuíram para o ressurgimento de teorias psicológi-

cas guiadas pela teoria da evolução.  

Ao longo das próximas secções irá ser feita uma apresentação da história, desen-

volvimento e principais pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia evolutiva. 

1.6.1.  Aplicação de teorias sociobiológicas ao estudo psicológico 

A influência da sociobiologia nota-se particularmente nos primeiros estudos psi-

cológicos a utilizar princípios evolutivos para explicar o comportamento humano, que 

foram realizados nos anos 80, ainda antes do aparecimento da Psicologia evolutiva 

como área científica própria. Um dos mais conhecidos, sobre o assassínio, data de 

1988, tendo sido feito por Daly e Wilson. Neste estudo, os autores aplicaram a teoria 

do gene egoísta à violência no contexto familiar. Os resultados foram claríssimos: 

quando um assassínio é cometido numa família nos E.U.A, o perpetrador e a vítima 

têm 10 vezes mais probabilidade de ser parentes não genéticos do que geneticamente 

relacionados. Os dados são particularmente claros nos casos de crianças assassinadas 

por padrastos ou madrastas: estatísticas da América do Norte, Austrália e Grã-

Bretanha demonstram que uma criança tem 100 vezes mais probabilidade de ser 

morta por um pai adoptivo do que biológico. A figura do padrasto/madrasta malvados 

que é um universal cultural foi pela primeira vez considerada à luz da evolução, 

verificando-se que é mais do que um mito cultural e que podem haver factores bioló-

gicos a contribuir para a sua ocorrência. Os autores demonstraram igualmente que nas 

sociedades patriarcais predominantes entre os humanos, os homens tratam as mulhe-

res como sua propriedade, recorrendo ao isolamento e mesmo mutilação para diminu-

ir a possibilidade de serem traídos e que o assassínio de mulheres pela mão de ho-

mens é tendencialmente causado pela sua infidelidade efectiva ou presumida. 
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Ainda que os resultados encontrados pelos autores sejam actualmente explicados 

por factores que transcendem a selecção de parentesco, o seu contributo para relançar 

uma perspectiva evolutiva sobre o comportamento humano foi importante (ver Laland 

& Brown, 2011; Plotkin, 2004). 

Um ano mais tarde foi publicado outro estudo fortemente influenciado pelo traba-

lho da sociobiologia. David Buss (1989) testou preferências de parceiros sexuais 

numa amostra de 10 000 indivíduos recolhidos de 37 culturas distintas, localizadas 

em 6 continentes. As suas previsões basearam-se na teoria da selecção sexual de 

Trivers, feita no início dos anos 70. Trivers previu que devido aos custos dos cuida-

dos parentais e reprodução serem desproporcionadamente maiores para as fêmeas 

humanas, a sua selecção de parceiros basear-se-á em apurar os machos capazes de 

fornecer comida, defender território, defendê-la de agressores, alimentar e proteger os 

filhos e ainda, ajudá-los a fazer alianças recíprocas na comunidade. Os machos hu-

manos, por outro lado, deveriam preferir atributos associados ao valor reprodutivo ou 

fertilidade. Buss considerou ter encontrado dados que confirmam as previsões teóri-

cas: as mulheres, independentemente da cultura, escolhem parceiros que exibem 

pistas que indicam a capacidade para adquirir recursos, enquanto os homens preferem 

mulheres que aparentam ter uma elevada capacidade reprodutiva.  

Apesar da controvérsia gerada pela publicação do estudo, e das críticas apontadas 

ao processo de recolha de dados utilizado (ver Laland & Brown, 2011 ou Plotkin, 

2004), Buss e a sua equipa de investigadores têm encontrado uma consistência consi-

derável nos dados recolhidos ao longo de vários estudos, que apoia a existência de 

diferenças sexuais universais nas estratégias de selecção de parceiro (ver Buss, 2008). 

Curiosamente, esta linha de investigação tem vindo também a detectar diferenças 

transculturais significativas no que respeita à importância atribuída a vários factores, 

como: a castidade (Buss, 1994), preferência por machos com recursos (Moore & 

Cassidy, 2007), atractividade atribuída a certos traços físicos como o índice de massa 

corporal (Anderson, Crawford, Nadeau, and Lindberg, 1992), ou indicadores de boa 

saúde (Stone, Shackelford & Buss, 2008), que parecem demonstram que os mecanis-

mos psicológicos responsáveis pela selecção de estratégias sexuais interagem com as 

circunstâncias específicas do ambiente natural, social e cultural. 

1.6.2.  Revolução cognitiva e darwinismo 

Tal como o legado da sociobiologia é claramente reconhecível nas duas linhas de 

investigação apresentadas anteriormente, a ciência cognitiva parece ter sido a princi-

pal influência por detrás da fundação do primeiro centro de investigação de Psicolo-

gia evolutiva, criado em Santa Barbara por Leda Cosmides e John Tooby. Para os 

fundadores do campo da Psicologia evolutiva, os sociobiólogos e ecologistas compor-

tamentais tinham cometido o erro de aplicar a teoria evolutiva directamente ao nível 
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do comportamento manifesto, em vez de a usar como um guia heurístico para a des-

coberta de mecanismos psicológicos inatos (Cosmides & Tooby, 1987). 

Para estes dois autores pioneiros, a selecção natural não poderia seleccionar direc-

tamente o comportamento em si, apenas poderia seleccionar os mecanismos que 

produzem o comportamento. A expressão mecanismos psicológicos passou assim a 

ser utilizada para nomear as adaptações psicológicas que modelam o comportamento 

humano. Os mecanismos psicológicos básicos da espécie, para Cosmides e Tooby, 

seriam adaptações complexas que evoluíram lentamente e que provavelmente não 

sofreram mudanças significativas desde o Pleistoceno18.  

Cosmides & Tooby (1987) pegaram no conceito de Ambiente de adaptação evo-

lutiva (AAE – EEA no original) desenvolvido por Bowlby (1969), para explicar 

porque é que as crianças pequenas em todo o mundo estabelecem uma forte vincula-

ção com as suas mães e porque é que a separação precoce das mães pode resultar em 

problemas psicológicos profundos. Para Bowlby (1969), ainda que a vinculação e 

ansiedade de separação não tenham um valor de sobrevivência no ambiente contem-

porâneo, teriam sido extremamente importantes para garantir a sobrevivência no 

período e ambiente em que evoluíram, sendo adaptações que deixaram de ter um 

valor adaptativo actualmente. Cosmides & Tooby adoptaram a ideia, inicialmente 

sugerida por Lorenz (1966), de que muitos dos mecanismos psicológicos identifica-

dos nos humanos hoje em dia são adaptações ao AAE, podendo actualmente conti-

nuar a ser adaptativos ou não. Os autores enfatizaram que a história e cultura moderna 

podem mudar extremamente depressa comparativamente à evolução biológica, fazen-

do com que as adaptações úteis no passado deixem de o ser no presente. Por essa 

razão, defenderam que a identificação e compreensão dos mecanismos psicológicos 

universais da espécie deveria ser feita tendo em conta os problemas que os nossos 

antepassados enfrentaram, já que os mecanismos psicológicos evoluíram para resol-

ver esses problemas e não os actuais. 

Estes mecanismos psicológicos, para Cosmides e Tooby, seriam módulos especia-

lizados em domínios específicos que evoluíram pela sua capacidade de oferecer 

soluções aos problemas colocados pelo ambiente ancestral. Ainda que estes módulos 

não sejam necessariamente inatos, isto é, disponíveis e funcionais à nascença, tenden-

cialmente foram descritos e continuam a ser considerados geralmente como inatos e 

até comparados a instintos, como é o caso do mecanismo psicológico envolvido na 

aquisição da linguagem, que Pinker (1994) considera apropriado nomear de instinto 

para a linguagem (“language instinct”), já que as pessoas nascem predispostas a falar 

da mesma forma que as aranhas nascem com a capacidade para fazer teias (Pinker, 

1994, pág. 18). 

Uma abordagem evolutiva seria a mais adequada para descobrir, inventoriar e 

analisar o repertório de mecanismos psicológicos universais específico da espécie 

                                                   
18

 Período de tempo entre 2 milhões de anos atrás a 10 a 12 mil anos antes do presente. 
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humana (Tooby & Cosmides, 2005). Para Cosmides & Tooby (1994), o grande impe-

dimento ao avanço da ciência cognitiva residia na sua recusa em considerar as fun-

ções desempenhadas pelos sistemas e programas cognitivos que se propunha estudar. 

Os autores salientaram que David Marr havia já desenvolvido um sistema explicativo 

para as ciências cognitivas que especificava que para explicar a estrutura de um certo 

mecanismo, seria necessário saber o problema para cuja resolução tinha sido concebi-

do e porque é que tinha sido concebido para resolver esse problema e não outro qual-

quer19. A teoria computacional de Marr (1982) apesar de citada, permanecia inaplica-

da e os “porquês” (por oposição aos “comos”) continuavam ausentes da Psicologia 

(Cosmides & Tooby, 1994). 

A Psicologia Evolutiva resultou de uma fusão entre o paradigma modular da Psi-

cologia Cognitiva e uma perspectiva evolutiva. Para Cosmides e Tooby, bem como 

muitos outros Psicólogos evolutivos (como Atran, 2002; Buss, 2005; ou Pinker, 1994, 

1997, 2002), a mente é constituída por módulos especializados, que evoluíram preci-

samente pela sua eficácia em gerar soluções adequadas em determinados domínios 

específicos. Tais domínios ou áreas especializadas incluem a linguagem, escolha de 

parceiros, comportamento sexual, parentalidade, trocas sociais, teoria da mente, ou 

detecção de batoteiros, um domínio estudado pela própria Cosmides20. 

Muitos psicólogos cognitivos defendem que a mente humana funciona mais como 

um computador dedicado a domínios gerais, com processos que operam em várias 

áreas específicas, recusando as perspectivas modulares (Laland & Brown, 2011). No 

entanto, os psicólogos evolutivos consideram que de um ponto de vista evolutivo faz 

mais sentido que os mecanismos psicológicos tenham evoluído para resolver proble-

mas específicos, já que a aplicação de soluções gerais introduz necessariamente erros 

danosos para os organismos, já que aquilo que é eficaz num contexto e situação 

poderá não ser noutro (Buss, 2008). Faz mais sentido, para os psicólogos evolutivos, 

que tenham evoluído mecanismos de aprendizagem especializados que seleccionam a 

experiencia através de canais específicos e ajudam a canalizar a atenção, organizar a 

                                                   
19

 A proposta de Marr (1982) inclui, no fundo, os dois níveis da explicação causal da etologia clás-

sica: as pressões selectivas mais ou menos longínquas e os processos através dos quais as funções 

seleccionadas são garantidas (Sá-Nogueira Saraiva, 2006). 
20

 Através de uma série de experiências famosas baseadas na tarefa de selecção de Wason (1966), 

Leda Cosmides testou a hipótese de que uma história evolutiva ligada ao altruísmo reciproco teria 

tornado os humanos dotados de um mecanismo de detecção de batota que envieza o nosso raciocínio. 

Para a autora, a razão pela qual muitas pessoas erram no problema abstracto da tarefa de Wason, mas 

não o fazem na tarefa sobre a idade legal para beber, deve-se ao facto de a segunda tarefa coincidir com 

a detecção de batota. O conteúdo da tarefa encaixa na premissa: “se tiveres o benefício, tens de pagar o 

custo”, em que beber a cerveja é o benefício, ter mais de 21 anos é o custo, e beber álcool abaixo dos 21 

anos é a batota. Ao longo de várias experiencias, Cosmides mostrou que a performance não é melhor 

simplesmente devido à familiaridade do conteúdo, já que o sucesso elevado na tarefa se mantinha com 

regras não familiares como “se um homem come raiz de cassava, então deve ter uma tatuagem na sua 

cara”. Numa experiencia em que a ordem das regras era trocada de forma a que a resposta logicamente 

correcta entrava em conflito coma teoria do contracto social, os sujeitos respondiam de uma forma 

consistente com a detecção de batota, o que apoiou o enviezamento teorizado pela autora (ver descrição 

das experiências em Cosmides & Tooby, 1992). 



 61 

percepção e memória e, em determinado contexto, activar conhecimento processual 

especializado capaz de gerar as inferências, juízos e escolhas adequadas (Cosmides & 

Tooby, 1987). 

1.6.3.  Criticas, revisões e desenvolvimentos da Psicologia evolutiva clássica 

1.6.3.1. Modularidade revista e flexibilizada 

A maior parte dos psicólogos evolutivos continuam a aderir à proposta modular 

da Psicologia evolutiva clássica (exp: Buss, 2008; Pinker, 1997, 2002; Siegal & 

Surian, 2006; Sperber & Hirshfeld, 2006;), rejeitando, no entanto, uma “modularida-

de massiva” (Ploeger, Van der Maas, & Raijamakers, 2008). As adaptações psicoló-

gicas não são vistas como módulos separados. Em vez disso, presume-se que parti-

lham componentes e interagem uns com os outros na produção de comportamento 

adaptativo (Barrett & Kurzban, 2006). 

Algum grau de modularidade na mente humana faz sentido de um ponto de vista 

filogenético, já que as mentes de mamíferos não humanos demonstram algum grau de 

modularidade, ainda que uma modularidade mais flexível do que a verificada em aves 

ou répteis (Sá-Nogueira Saraiva, 2003). A modularidade cognitiva parece ter sido 

reduzida durante evolução humana recente, permitindo uma comunicação e integra-

ção de informação mais eficaz entre os módulos (Mithen, 1996; Sá-Nogueira Saraiva, 

2003). Faz por isso sentido que módulos especializados e processamento cognitivo 

mais generalizado co-existam e interajam nas mentes humanas. O próprio Fodor 

(1983) via a modularidade como algo que caracteriza o processamento de inputs 

sensoriais, equacionando que este processamento modular pudesse activar mecanis-

mos cognitivos centrais de processamento mais geral. 

Pankseppe & Pankseppe (2000) propõem que as áreas cerebrais humanas mais 

antigas, homólogas às de outros mamíferos e associadas a sistemas emocionais e 

motivacionais neuroquímicos antigos têm um funcionamento predominantemente 

modular, enquanto a organização do neo-córtex deverá depender sobretudo de dispo-

sitivos computacionais de domínio geral. 

Independentemente das posições específicas de cada autor, a literatura converge 

para o reconhecimento da coexistência de sistemas modulares e sistemas de proces-

samento de âmbito mais geral, até porque existem evidências empíricas amplas da 

operação dos dois tipos de sistema (Ploeger, Van der Maas, & Raijamakers, 2008). 

A ocorrência de lesões cerebrais que afectam domínios muito específicos de co-

nhecimento deixando outros intactos, como acontece nos casos de prosopagnosia, em 

que se perde a capacidade de reconhecer faces, apesar do reconhecimento de objectos 

e mesmo de imaginação de faces ficar preservado (ver Caramazza, 1998); e a verifi-

cação de que diferentes sistemas têm períodos específicos para se desenvolver, sendo 

muito difícil fazer certas aprendizagens antes e/ou depois desse período (ver Gelman, 
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1990; Hirschfeld & Gelman, 1994), constituem duas fontes de dados que suportam 

uma visão modular e especializada de pelo menos alguns sistemas cognitivos huma-

nos. 

A existência de mecanismos psicológicos especializados faz sentido também do 

ponto de vista evolutivo, já que os vários domínios cognitivos correspondem a situa-

ções ou problemas relacionados com a interacção com o ambiente físico e social 

(construção de ferramentas, identificação de agentes, inferência sobre estados mentais 

de outros agentes, selecção de parceiros, interacção com parentes, trocas sociais), 

cruciais para a fitness dos indivíduos (Boyer & Barrett, 2005; Confer et al., 2011). 

A ideia de que existem domínios especializados de processamento mental é com-

patível com a noção de mecanismo inato desencadeador proposta por Lorenz com 

base no ciclo funcional de Uexküll. A interacção com os estímulos ambientais reflec-

tiria, de acordo com uma abordagem cognitivo-etológica, o funcionamento de siste-

mas de processamento evoluídos que detectam, reconhecem e processam aspectos 

específicos do ambiente (estímulos-sinal) e activam respostas específicas aos mesmos 

(padrões fixos de acção). É precisamente este tipo de funcionamento que Boyer & 

Barrett (2005) propõem para a ontologia intuitiva evoluída, que, defendem os autores, 

a mente humana possui e utiliza para fazer inferências intuitivas sobre características 

particulares do mundo exterior. 

Os autores apresentam a noção de ontologia intuitiva evoluída como um conjunto 

de programas computacionais envolvidos no processamento de informação semântica 

sobre vários domínios: artefactos versus seres vivos; mentes de outros agentes; objec-

tos sólidos e corpos e números e operações naturais. Cada um destes programas seria 

caracterizado por um formato específico de input, por princípios inferenciais específi-

cos e por um tipo de output específico (que pode, por sua vez, ser um input para 

outros sistemas). Ainda que Boyer & Barrett (2005) não associem a sua proposta à 

ideia de mecanismo inato desencadeador ou ciclo funcional, é possível ver a ligação 

entre “formato específico de input” e o conceito de “estímulo-sinal” e entre “tipo de 

output específico” e “padrão fixo de acção”. O que os autores propõem é que os 

sistemas cognitivos humanos tenham pré-definições bem delimitadas que determinam 

a interacção humana com o ambiente. Ao invés de, como tem sido comummente 

presumido, os genes fornecerem disposições mentais à nascença que são depois 

alteradas com base na informação ambiental, o que é aqui sugerido é que possa haver 

uma influência biológica mais complexa no processo de desenvolvimento, com os 

genes a gerar não só o ponto de partida mas também a guiar os caminhos desenvol-

vimentistas subsequentes (Boyer & Barrett, 2005), de uma forma semelhante aos 

princípios de aprendizagem sugeridos pela Etologia Clássica de Lorenz e Tinbergen. 

Esta proposta teórica demonstra como o legado da Etologia pode estar vivo na 

psicologia evolutiva-cognitiva actual, mesmo quando não é directamente reconheci-

do. O potencial de integração entre a Etologia e Sociobiologia, por um lado e a Psico-
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logia cognitiva por outro, parece ser precisamente aquilo que caracteriza a Psicologia 

evolutiva, uma área onde estes vários campos convergem necessariamente. 

1.6.3.2. Revisão do conceito de AEE 

O conceito de AAE é talvez o mais controverso e o que mais divide os psicólogos 

evolutivos. Vários problemas foram apontados a este conceito. Para começar, sabe-se 

pouco sobre o estilo de vida dos nossos antepassados ao longo do Pleistoceno. Devido 

a isso o conceito de AAE gerou uma vasta gama de especulações sobre atributos que 

poderiam ser considerados adaptações a um mundo antigo (Laland & Brown, 2011; 

Mameli, 2007). Adicionalmente há quem considere que a noção de AAE que foi 

adoptada pela maioria dos autores tem em conta a ideia de que os caçadores-

recolectores do Pleistoceno exibiam pouca variabilidade no tempo e no espaço, e 

habitavam sobretudo a savana africana, quando se sabe que os nossos antepassados 

viveram também em desertos, próximos de rios, oceanos, florestas e mesmo no ártico 

(Boyd & Silk, 2009; Foley, 1996; Irons, 1998; Mameli, 2007). 

Há ainda a considerar que muitos arqueólogos e antropólogos acreditam que Ho-

mo erectus, Homo neandertalensis, e mesmo Homo sapiens viveram de uma forma 

bastante distinta dos caçadores-recolectores modernos que têm sido usados como 

modelo dos nossos antepassados. A medida em que estes antepassados exibiam capa-

cidades linguísticas sofisticadas, caçavam grandes presas, partilhavam comida, e 

tinham casas ou abrigos, continua por esclarecer. Se, como muitos acreditam (Klein, 

2000; Mellars, 2006), estas características emergiram apenas no Paleolítico superior, 

há aproximadamente 60 000 - 40 000 anos atrás, qualquer teoria focada no Pleistoce-

no anterior será mal direccionada, por exemplo. 

Tooby & Cosmides (2005) têm defendido a sua posição, afirmando que evidên-

cias provenientes da paleoantropologia, arqueologia e estudos etnográficos de caçado-

res-recolectores actuais podem ser triangulados para estabelecer características robus-

tas das histórias de vida dos nossos antepassados. Sabe-se que eram omnívoros, 

estavam expostos a doenças e predadores, exibiam cuidados bi-parentais, tinham uma 

divisão sexual do trabalho, faziam trocas cooperativas, entre outras coisas. Para 

muitos, este conhecimento é suficiente. No entanto os oponentes consideram esta lista 

demasiado vaga e continuam a defender que é impossível gerar hipóteses credíveis 

com base nesse conhecimento (Mameli, 2007). 

Há ainda quem considere que mesmo que se conseguissem determinar os traços 

dos nossos antepassados do Pleistoceno, permaneceria a dúvida de que o foco na era 

do Pleistoceno seja válido. Os mecanismos psicológicos actuais podem ter sido selec-

cionados numa era anterior ou posterior ao Pleistoceno (Smith el al., 2001).  

No Holoceno (período desde o fim do Pleistoceno), a população humana teve 

uma explosão, e os seres humanos colonizaram, literalmente, a terra. O elevado 

crescimento e expansão populacional observados sugerem que pelo menos uma 
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fracção considerável das características humanas permanece adaptativa nos ambientes 

modernos (Laland & Brown, 2006). A capacidade humana para construir activamente 

o seu nicho ecológico (Lewontin,1983), permite-lhes modificar o mundo de forma a 

torná-lo mais confortável às suas adaptações. Nesta perspectiva, as mudanças ambien-

tais levadas a cabo, sucessivamente, pela espécie humana, podem aumentar a capaci-

dade adaptativa das suas adaptações evoluídas no passado, em vez de a diminuir.  

A complexidade inerente à evolução humana, que inclui um nível biológico e 

também um nível cultural, exige que se considere a possibilidade dos sistemas cogni-

tivos humanos actuais serem adaptações com origens evolutivas ancestrais que sofre-

ram alterações mais ou menos recentes, e que podem estar a perder ou até a ganhar, 

valor adaptativo corrente. 

1.6.3.3.  Adaptacionismo reconsiderado 

A principal virtude do conceito de AAE, para Laland & Brown (2011), foi a de 

encorajar investigadores a reconhecer que os humanos, tal como outros animais, 

exibem algumas adaptações a ambientes passados que não têm necessariamente uma 

utilidade actual.  

A distinção entre: adaptações (sistemas cognitivos evoluídos) e comportamentos 

adaptativos (comportamentos que contribuem para a aumentar a fitness no ambiente 

actual) tende, no entanto, a ser frequentemente ignorada. Este facto está claramente 

relacionado com o alargamento do âmbito de aplicação do conceito de adaptação no 

seio da Psicologia evolutiva. Enquanto para Cosmides e Tooby as adaptações diziam 

respeito a mecanismos psicológicos que geram certos produtos mentais e comporta-

mentais, recentemente tem sido proposto que comportamentos e emoções específicas 

podem ser entendidos como adaptações (Buss, 2008). 

Para além disso é comum encontrar propostas que presumem que qualquer com-

portamento funcionalmente relevante, depende de um sistema cognitivo (adaptação) 

específico e não de adaptações que evoluíram ligadas a outros comportamentos, mas 

que no contexto actual, geram respostas alternativas. Prolifera assim uma visão 

“adaptacionista”, reflectida no elevado número de investigadores que descrevem 

virtualmente todas as características psicológicas estudadas como adaptações. Um 

exemplo pode ser encontrado no livro de Geoffrey Miller (2000), The mating mind, 

em que o autor defende que o impulso para criar arte consiste numa técnica de acasa-

lamento, e que a capacidade para produzir obras artísticas foi directamente seleccio-

nada pela sua contribuição para a fitness individual. Para Miller, a explicação da arte 

como sub-produto é insatisfatória:  

“ Talvez o glacé decorativo do bolo da cultura tenha emergido a partir de 

uma capacidade geral humana para aprender coisas novas. Talvez os nossos 

cérebros volumosos, evoluídos para uma sobrevivência tecnofílica, possam 
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estar cooptados para as artes. Contudo, esta perspectiva do “efeito secundá-

rio” é igualmente insatisfatória (…) Psicologicamente, não se consegue ex-

plicar porque é que é tão mais difícil para nós aprender matemática do que 

música, cirurgia do que desporto, e ciência racional do que mitos religiosos. 

Acho que podemos fazer melhor. Não temos de fazer de conta que tudo o que 

é interessante e agradável no comportamento humano é um efeito secundário 

de uma capacidade útil à nossa sobrevivência ou capacidade de aprendiza-

gem geral.” 

(Miller, 2000, pág.  2)21. 

Autores como Miller não só parecem sobrestimar a importância que a selecção 

natural desempenha na evolução e ignorar a acção de outros processos como a muta-

ção, recombinação e deriva genética, como demonstram pouca sensibilidade às dife-

renças conceptuais entre adaptações correntes, adaptações passadas, exaptações ou 

pré-adaptações, sub-produtos e ruído (Confer et al., 2010; Laland & Brown, 2011). 

As adaptações continuam a ser o principal foco da Psicologia evolutiva. O termo 

designa mecanismos psicológicos e/ou comportamentos que permitem resolver pro-

blemas relacionados com a sobrevivência e reprodução melhor do que as suas alterna-

tivas. Pode acontecer que uma determinada adaptação permaneça adaptativa no pre-

sente, como é o caso da linguagem, ou deixe de ser adaptativa devido a uma alteração 

no ambiente selectivo, como é, segundo Bowlby (1969) o caso da vinculação e ansie-

dade de separação. O primeiro caso diz respeito a uma adaptação corrente e o segun-

do a uma adaptação passada.  

Já as exaptações ou pré-adaptações são características que contribuem actualmen-

te para aumentar a fitness mas que não foram geradas pela selecção natural para 

desempenhar este papel. A escrita e a leitura, por exemplo, ainda que dependentes de 

várias adaptações, são em si mesmas exaptações, já que os sistemas cognitivos de que 

dependem não evoluíram especificamente por permitirem a escrita e a leitura apesar, 

de actualmente, estes dois traços conferirem vantagens adaptativas à nossa espécie. 

Tendo em conta que todas as estruturas evoluíram de alguma estrutura antecessora 

cujas funções poderiam ser diferentes, todas as adaptações são potenciais exaptações. 

O reconhecimento deste facto implica considerar o processo da evolução biológica 

como algo mais complexo do que é normalmente considerado nas visões adaptacio-

nistas comuns (Plotkin, 2004). 

                                                   
21

 No original: “Perhaps the ornamental frosting on culture's cake arose through a general human 

ability to learn new things. Perhaps our big brains, evolved for technophilic survivalism, can be co-

opted for the arts. However, this side-effect view is equally unsatisfying (…) Psychologically, it fails to 

explain why it is so much harder for us to learn mathematics than music, surgery than sports, and 

rational science than religious myth. I think we can do better. We do not have to pretend that everything 

interesting and enjoyable about human behavior is a side-effect of some utilitarian survival ability or 

general learning capacity.” 
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 Já os sub-produtos são características sem valor funcional que persistem por estar 

ligadas a adaptações, isto é, serem geradas pelos mesmos mecanismos que geram 

respostas funcionalmente revelantes. Exemplos de sub-produtos evolutivos, para 

alguns autores, são as capacidades artísticas (Pinker, 2002) e o pensamento e compor-

tamento religioso (Boyer, 2001a; Barrett, 2004, 2007c; Sá-Nogueira Saraiva, 2003). 

Finalmente, o ruído, diz respeito a variações em determinadas características que 

resultam de acontecimentos ambientais ocasionais ou mutações genéticas. 

Actualmente há felizmente sinais de que o adaptacionismo está a ser revisto (Con-

fer et al., 2010; Laland & Brown, 2011). O estudo de sub-produtos e exaptações/ pré-

adaptações é cada vez mais frequente. A história evolutiva de um comportamento 

continua a ser relevante para o compreender mesmo quando ele não depende de 

mecanismos psicológicos que foram directamente seleccionados para os produzir. 

Identificar e caracterizar as adaptações que deram origem a determinados sub-

produtos psicológicos, sociais e culturais, constitui parte do programa da psicologia 

evolutiva. No próximo capítulo veremos como o estudo evolutivo da religião envolve 

a identificação dos mecanismos psicológicos comuns, que poderão estar envolvidos 

na aquisição, processamento e transmissão de pensamentos e comportamentos religi-

osos que são considerados, frequentemente, como sub-produtos do seu funcionamen-

to normal.  

Da mesma forma, é possível considerar possíveis funções adaptativas correntes de 

sub-produtos evolutivos, ainda que as suas origens evolutivas não estejam relaciona-

das com essas funções. Concordamos com Atran (2006) que as crenças na vida após a 

morte podem desempenhar uma função de protecção psicológica, no sentido de apa-

ziguar ansiedades existenciais, no entanto a sua origem evolutiva mais provável está 

relacionada com o funcionamento de sistemas que evoluíram ligados a outras fun-

ções, sendo por isso um sub-produto evolutivo e não um produto de uma adaptação 

específica, como outros autores parecem sugerir (ver Cap.2, pág. 91). 

1.6.4.  O futuro da Psicologia evolutiva 

A Psicologia evolutiva tem sabido crescer e diferenciar-se, demonstrando uma 

sensibilidade às críticas e uma disponibilidade para rever e actualizar vários dos seus 

pressupostos teóricos centrais, como vimos no ponto anterior. Linhas de investigação 

que traduzem uma influência predominantemente sociobiológica e etológica convi-

vem com linhas de investigação mais cognitivas, sendo possível até encontrar outras 

que conjugam estas duas fontes de influência conceptual e metodológica. 

Actualmente, a Psicologia Evolutiva usa todo o tipo de métodos de investigação 

disponíveis aos psicólogos para testar as suas hipóteses, incluindo experiencias labo-

ratoriais, técnicas de observação, questionários, técnicas fisiológicas, genéticas e de 

imagiologia cerebral. Por vezes recorre também a técnicas e métodos pouco utilizados 

pelos psicólogos, como análises comparativas entre espécies, registos etnográficos, 
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registos arqueológicos, dados paleontológicos, e dados de história de vida (Schimtt & 

Pilcher, 2004). A interdisciplinaridade é típica deste campo científico, sendo muitas 

vezes usadas evidências recolhidas por outras áreas como a antropologia, arqueologia, 

primatologia, biologia comparativa e etologia, para elucidar aspectos do nosso passa-

do ancestral (Confer et al., 2011). 

Os estudos conceptualmente fracos, baseados em conceitos estereotipados do 

Pleistoceno e com uma ênfase exageradamente adaptacionista, são compensados com 

a ampla gama de estudos e propostas teóricas sofisticadas que fizeram importantes 

contribuições para compreender fenómenos como a tomada de decisão, emoção, 

linguagem, perturbações psicológicas, comportamento sexual e diferenças sexuais, 

estigmatização, percepção visual e muitos outros temas (Laland & Brown, 2011). Até 

a compreensão da cultura e transmissão cultural (Sperber, 1996; Boyer, 1994, 2010) 

tem sido alvo de abordagens evolutivas frutíferas, que demonstram o alcance alargado 

da Psicologia evolutiva e como esta área supera os estereótipos que ainda lhe são 

associados. 

Dicotomias como a natureza versus cultura ou inato versus adquirido são desafia-

das pela Psicologia evolutiva, já que esta propõe uma perspectiva interaccionista: 

pressões selectivas ambientais modelam mecanismos evoluídos ao nível filogenético; 

inputs ambientais influenciam o desenvolvimento dos mecanismos evoluídos ao nível 

ontogenético, e além disso, o ambiente fornece as pistas necessárias à activação das 

adaptações psicológicas (perspectivas interaccionistas semelhantes são propostas no 

seio da Etologia, ver Sá-Nogueira Saraiva, 2003). 

Além disso, a Psicologia Evolutiva rejeita o determinismo genético. Os mecanis-

mos psicológicos que evoluíram pela acção da selecção natural existem na sua versão 

actual por terem sido capazes de resolver problemas adaptativos colocados por várias 

contingências ambientais. A função de ligação ao ambiente é sempre tida em conta, 

logo o ambiente natural, social e cultural é sempre tido em consideração pelas expli-

cações evolutivas. Muitas adaptações psicológicas surgiram para resolver problemas 

colocadas pelo ambiente cultural e não natural, por isso o nível cultural e a sua influ-

ência na evolução biológica tem necessariamente de ser considerada (Confer et al., 

2011).  

É ainda reconhecido que a cultura transmitida ao longo de várias gerações pode 

criar novas pressões selectivas que levam ao aparecimento de novas adaptações 

humanas (Cochran & Harpending, 2009). Tal como a transmissão de cultura depende 

de mecanismos psicológicos fundamentais de base inata22 que resultaram do processo 

de selecção natural, novas adaptações psicológicas podem surgir em consequência da 

transmissão cultural. 

                                                   
22

 O uso do termo “Inato” continua a ser polémico, ainda hoje no seio da Psicologia, mas conside-

ramos imprescindível utilizá-lo no contexto de uma perspectiva evolutiva, de acordo com o defendido 

por Sá-Nogueira Saraiva (2006), como a que será adoptada ao longo desta dissertação. 
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Ainda assim, a Psicologia evolutiva continuará a enfrentar o obstáculo do relati-

vismo predominante, ainda hoje, nas ciências sociais. Longe de presumir um determi-

nismo genético ou que todos os mecanismos psicológicos são inatos, a psicologia 

evolutiva defende claramente a existência de constrangimentos mentais que têm uma 

origem genética e que impõem limites à experiencia humana. A ideia de que Homo 

sapiens terá um estatuto diferenciado no seio da natureza, estando dotado de uma 

plasticidade e flexibilidade mental e comportamental infinita, é claramente contraria-

da pela Psicologia evolutiva. Os homens são animais e como todos os animais estão 

sujeitos a um determinado genótipo e fenótipo, que por mais variáveis que possam 

ser, têm limites. Cada espécie tem uma arquitectura biológica e psicológica específi-

ca, habitando o seu “mundo-próprio” (Uexküll, 1982). E até a cultura, esse campo 

infinito de possibilidades criativas, é em si mesma, um produto da biologia.  

No futuro, quem sabe, talvez a Psicologia evolutiva deixe de ser encarada como 

uma sub-disciplina separada dentro da Psicologia, e antes como um quadro conceptu-

al ou metateoria que possibilita a integração das diversas sub-disciplinas da Psicolo-

gia num todo unificado (Dunbar & Barrett, 2007; Sá-Nogueira Saraiva, 2003). Para 

isso a Psicologia Evolutiva terá de ser capaz de integrar o conhecimento de outras 

áreas da Psicologia, Neurociências (Panksepp & Panksepp, 2000), estar atenta a 

novos desenvolvimentos da Biologia Evolutiva (Ploeger, Van der Maas, & Raijama-

kers, 2008) e de se afirmar como um campo científico sério e rigoroso, em que a 

exploração de hipóteses evolutivas é feita com cautela, rigor e sensibilidade social.  
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2. ABORDAGENS COGNITIVAS E EVOLUTIVAS 

AO ESTUDO DA RELIGIÃO 

 

No capítulo anterior foi apresentado o percurso histórico que contribuiu para o 

aparecimento de uma perspectiva evolutiva na Psicologia. Vimos como a Psicologia 

Evolutiva acabou por emergir como campo científico próprio, consistindo numa 

abordagem simultaneamente cognitiva e evolutiva ao estudo da mente e do compor-

tamento, que herdou pressupostos teóricos inerentes à Psicologia cognitiva, à Etologia 

e à Sociobiologia e depende de conhecimento interdisciplinar oriundo de áreas diver-

sificadas.  

A tentativa de compreender a Religião como resultado de uma propensão natural 

humana é antiga (Hume, 1757; Tylor, 1871/1920, Frazer, 1922/1996) e a pesquisa de 

origens evolutivas da religião remonta ao próprio Darwin (1871). O reconhecimento 

de que várias características da religião constituem universais da cultura (Brown, 

1991; Frazer,1922/1996; Murdock, 1965; Tylor,1871/1920), e que esta consiste num 

fenómeno antigo, presente pelo menos desde o Paleolítico (Arambourg, 1963; 

Mithen, 1996a, 1996b; Klein, 2000; Lewis-Williams, 2002) contribuiu para o apare-

cimento de abordagens evolutivas ao estudo de uma vasta gama de fenómenos religi-

osos.  

Nas últimas décadas, o pensamento e comportamento religiosos têm vindo a ser 

estudados numa perspectiva cognitiva e evolutiva por diversos autores, tendo surgido 

uma nova área interdisciplinar que cruza a psicologia cognitiva, psicologia evolutiva, 

antropologia cognitiva e outras áreas vizinhas, a que se deu o nome de Ciência Cog-

nitiva da Religião (CCR) (Barrett, 2007; Boyer & Bergstrom, 2008). A Etologia 

integra-se potencialmente neste leque de disciplinas, como esperamos que esta disser-

tação consiga mostrar. Recordamos que este trabalho teve origem na aplicação do 

pensamento etológico à explicação da emergência de crenças na VAM na espécie 

humana (Sá-Nogueira Saraiva, 1997, 2003), sendo esta perspectiva etológica compa-

tível com o trabalho feito actualmente por Psicólogos e Antropólogos que estudam a 

Religião numa perspectiva cognitiva. Como vimos no capítulo anterior, continuam a 

existir vestígios da Etologia Clássica na Psicologia Evolutiva de base cognitiva actu-

al, ainda que nem sempre sejam reconhecidos (Boyer & Barrett, 2005, ver Cap.1,pág. 

62).  

Tendo em conta o impacto que o conhecimento gerado pela área actualmente de-

nominada de Ciência Cognitiva da Religião teve ao longo desta dissertação, e o seu 

potencial integrador das áreas disciplinares que influenciaram este trabalho, conside-

rámos pertinente apresentar aqui os pressupostos teóricos e meta-teóricos subjacentes 
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a este campo científico, bem como as principais teorias sobre as origens cognitivas 

das crenças na vida após a morte que surgiram no seu âmbito. 

O estudo de fenómenos religiosos numa perspectiva evolutiva não se esgota, po-

rém, na área da Ciência cognitiva da religião, até porque a sua preocupação central é 

identificar e analisar os mecanismos cognitivos que sustentam e dão origem à vasta 

gama de comportamentos e crenças religiosas observada na espécie humana, e não 

necessariamente, nas origens e/ou funções evolutivas desses mecanismos.  

Ainda que a Psicologia Evolutiva dedicada ao estudo da religião seja naturalmen-

te influenciada pela perspectiva cognitiva que esteve inerente à sua fundação (Cosmi-

des & Tooby, 1994), existem propostas influenciadas sobretudo pela tradição etológi-

ca e sociobiológica, centradas nas funções adaptativas dos comportamentos religiosos 

e não tanto nas suas origens cognitivas ancestrais. Este capítulo inclui por isso uma 

apresentação dos vários tipos de explicação evolutiva que têm sido atribuídos ao 

comportamento e pensamento religiosos e, especificamente, às crenças na VAM.  

Apesar da componente empírica desta dissertação se ter focado nas origens cogni-

tivas e fenomenológicas das crenças na VAM, pretendemos oferecer uma visão 

abrangente dos factores que podem ter contribuído para a evolução das crenças na 

VAM e por essa razão, a informação teórica e empírica recolhida ao longo deste 

trabalho foi usada para construir um modelo evolutivo multidimensional que será 

apresentado no último capítulo. A apresentação dos vários níveis de explicação possí-

veis de considerar para compreender a evolução dos fenómenos religiosos, bem como 

as suas limitações, torna-se assim particularmente importante para compreender o que 

foi feito em capítulos seguintes. 

 

2.1.  CIÊNCIA COGNITIVA DA RELIGIÃO 

Este novo campo de investigação dentro das Ciências Cognitivas procura explicar 

e compreender o fenómeno religioso, entendido de forma ampla, cruzando áreas 

como a Psicologia, a Antropologia, a Filosofia ou a Teologia. O seu objectivo central 

é compreender como e porque é que o pensamento e comportamento religiosos são 

recorrentes na espécie humana e porque é que tendem a ocorrer de acordo com as 

formas e características com que são encontrados na cultura humana. 

 

2.1.1.  Contexto meta-teórico que deu origem à CCR 

Os desenvolvimentos nesta área deveram-se sobretudo a uma abertura interdisci-

plinar, tendo investigadores do campo da ciência cognitiva começado a aventurar-se 

em domínios tradicionalmente ocupados por antropólogos sociais e culturais. Esta 
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abertura foi possível perante uma mudança de perspectiva em que a aceitação do 

relativismo cultural e o enfoque nas diferenças interculturais começou a ser posto em 

causa e a dar lugar a um interesse por descobrir os mecanismos cognitivos universais 

responsáveis pelas semelhanças interculturais (exemplos: Brown, 1991; Pinker, 

2002). Esta perspectiva alternativa está particularmente interessada nos elementos 

culturais recorrentes que podem dar pistas sobre mecanismos cognitivos característi-

cos da espécie humana e sobre as suas origens evolutivas, embora reconheça as espe-

cificidades que caracterizam diferentes culturas (Bering, 2002; Whitehouse, 2007; 

Barrett, 2007). 

Esta abertura ao estudo cognitivo de fenómenos culturais surgiu associada a um 

novo entendimento do conceito de Cultura, traduzido nas teorias epidemiológicas da 

Cultura como a de Dan Sperber (1996,1997). Para Dan Sperber as culturas são com-

postas por ideias contagiosas bem como por todos os produtos e mecanismos huma-

nos cuja existência torna possível a propagação de ideias. As representações culturais 

são distribuídas ao longo das populações, e têm um carácter simultaneamente público 

e privado, já que uma representação mental resulta da interpretação de uma represen-

tação pública, que por sua vez é em si mesma uma representação mental. Os fenóme-

nos sócio-culturais são padrões ecológicos de fenómenos psicológicos. 

As culturas seriam sínteses abstractas daquilo que muitos indivíduos fazem e pen-

sam, sínteses essas que não existem nas mentes dos vários indivíduos na forma de 

cópias de um mesmo programa (Pyysiäinen, 2004a). A comunicação de ideias dá 

origem a diferentes representações em mentes distintas, pelo que a existência de 

versões aproximadas em mentes diferentes depende do facto de as inferências serem 

guiadas por princípios tácitos que existem em todas as mentes normais (Sperber & 

Hirschfeld, 2004). 

Nesta perspectiva, em vez de se considerar a Cultura como um fenómeno que 

consiste num conjunto de ideias, comportamentos e artefactos produzidos por deter-

minado grupo humano e que é relativamente homogéneo ao longo desse grupo (Lin-

coln, 2000 citado por Pyysiäinen, 2004), passou-se a entender a Cultura como o 

produto da actividade cognitiva humana, e a considerar os produtos culturais como o 

resultado de representações mentais e processos cognitivos. Para Pyysiäinen (2004), a 

cultura consiste num novo nível organizacional que está ainda assim dentro das men-

tes humanas. Os fenómenos culturais são fenómenos psicológicos e não constituem 

um nível independente fora da mente humana. Os fenómenos culturais não são causa-

dos por fenómenos psicológicos, são fenómenos psicológicos vistos de determinado 

ponto de vista como algo partilhado.  

O reconhecimento de que as ideias culturais correspondem a representações men-

tais na “cabeça das pessoas”, e que essas representações mentais não se limitam a ser 

absorções passivas das ideias culturalmente disponíveis (Sperber, 1996, 1997), revo-

lucionou a forma de encarar a Cultura e aproximou a Antropologia da Psicologia. 
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Com esta nova perspectiva dos fenómenos culturais tornou-se claro que quer o es-

tudo da Cultura, quer da Cognição Humana (entendida de uma forma geral e abran-

gente), teriam a ganhar se se tivessem mutuamente em conta. A partir do momento 

em que se deixa de considerar r que os conceitos culturais são construções indepen-

dentes do funcionamento psicológico humano (ao contrário do que autores pós-

modernistas como Geertz, 1983, possam considerar), torna-se clara a potencialidade 

que o estudo dos conceitos culturais, em particular os conceitos culturais recorrentes, 

poderá ter para o esclarecimento das características universais, básicas e mesmo 

inatas do funcionamento psicológico humano. Tornou-se ainda possível considerar a 

possibilidade de construir teorias explicativas para os fenómenos culturais que tives-

sem em conta as teorias e conhecimento gerado pela Ciência Cognitiva, já que se 

passou a reconhecer que a Cultura é o produto, pelo menos em primeira instância, do 

funcionamento cognitivo humano.  

Ainda que se considere a Cultura como um fenómeno dependente da Psicologia 

Humana, a CCR pressupõe que os fenómenos culturais, têm uma dinâmica social que 

não pode ser prevista ou explicada apenas a partir de uma perspectiva psicológica 

individual. O nível cultural de um fenómeno não é por isso redutível ao nível psicoló-

gico (Sperber, 1996, 97; Pyysiäinen, 2004). 

2.1.2.  Fundamentos epistemológicos e metodológicos da CCR 

A CCR tem evitado o velho problema de tentar definir Religião e procurar expli-

car o fenómeno religioso na sua totalidade, optando por identificar aspectos do pen-

samento e comportamento humanos que podem ser considerados religiosos, tentando 

explicar porque é que esses padrões são recorrentes ao longo de várias culturas e em 

que estruturas conceptuais e funcionais básicas da cognição humana se alicerçam 

(Barrett, 2007). 

De uma forma geral, a CCR centra-se em comportamentos, representações e arte-

factos que são encontrados em vários grupos humanos e que por isso, parecem carac-

terizar a vivência religiosa humana, como (Boyer & Bergstrom, 2008): 

a) Representações mentais de agentes não físicos e ou/sobrenaturais como fan-

tasmas, antepassados, espíritos, deuses, bruxas, fadas, e crenças sobre a existência e 

características destes agentes; 

b) Artefactos associados com essas representações mentais, como estátuas, amu-

letos, ou representações visuais e símbolos; 

c) Práticas rituais associadas com agentes não físicos específicos; 

d) Intuições morais e raciocínios morais explícitos associados à agência sobrena-

tural por grupos específicos de pessoas; 

e) Formas específicas de experiência que visam aumentar a proximidade ou a co-

municação com agentes sobrenaturais; 
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f) Afiliação étnica e processos de aliança social associados a agentes sobrenatu-

rais. 

O campo científico da CCR tem-se caracterizado por uma abertura à complemen-

taridade com investigação oriunda de várias perspectivas disciplinares, caracterizan-

do-se por uma posição de não exclusividade explicativa, aceitando teorias e hipóteses 

oriundas de áreas diversas. Na procura de identificar a estrutura cognitiva básica 

subjacente ao pensamento e acção que possam ser considerado como religioso, con-

vida historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos e outros investiga-

dores da religião a fornecer respostas quanto ao “como” e “porquê” de fenómenos 

religiosos específicos (Barrett, 2007a). 

Para além da recusa de uma exclusividade explicativa, a CCR tem adoptado um 

pluralismo metodológico. O esclarecimento do que possam constituir aspectos trans-

cultural e historicamente recorrentes da cognição e comportamento religioso tem sido 

feito através de diversos métodos e técnicas de recolha e análise de dados. Os investi-

gadores têm utilizado a metodologia que consideram mais adequada à exploração das 

questões de investigação colocadas nos seus estudos. Entre os vários estudos realiza-

dos neste campo podem encontrar-se abordagens como a etnográfica, histórica, ar-

queológica, modelação computacional, experimental, transcultural e desenvolvimen-

tista e técnicas de recolha de informação variadas como a observação, entrevistas 

estruturadas e semi-estruturadas, análise de documentos, manipulação experimental e 

questionários, entre outras (Barrett, 2007a). 

A CCR junta-se assim a uma corrente pragmática que tem invadido as Ciências 

Sociais recentemente, libertando-as da necessidade de aderir estritamente a aborda-

gens quantitativas ou qualitativas, e que pode ser testemunhada pelo aumento de 

estudos com metodologia mista nas últimas décadas (Miles & Huberman, 2004).  

2.1.3.  Pressupostos teóricos básicos que unificam o campo da CCR 

Certos pressupostos teóricos têm emergido como princípios básicos partilhados 

pelos vários autores dedicados à CCR (de acordo com Barrett, 2007b): 

a) Os processos funcionais básicos da mente humana são os mesmos independen-

temente do ambiente cultural. Isso resulta de uma biologia humana comum, que 

habita um mundo natural bastante uniforme e que faz com que as mentes se desen-

volvam de forma semelhante independentemente da localização geográfica; 

b) A mente humana não consiste num aparelho unitário de processamento de in-

formação geral, mas sim num conjunto de sistemas altamente especializados compos-

tos por vários sub-sistemas funcionais que resolvem problemas específicos; 

c) Esses sub-sistemas modelam a percepção e processamento da informação do 

mundo natural e social. Não se limitam a receber passiva e indiscriminadamente a 

informação do ambiente; 
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d) Os sub-sistemas da mente humana informam e constrangem padrões recorren-

tes de pensamento e acção humana, incluindo o pensamento e acção religiosos; 

Características recorrentes do pensamento e comportamento religiosos (por 

exemplo, a crença em deuses ou numa vida após a morte) podem ser explicadas ou 

até previstas pelo funcionamento psicológico tipicamente humano. Certos pensamen-

tos e acções ocorrem com maior frequência do que outros pensamentos e acções 

possíveis, em virtude de terem origem em dinâmicas básicas da mente humana. 

2.1.4.  Desenvolvimento do campo da CCR 

Esta nova perspectiva meta-teórica aproximou psicólogos experimentais e antro-

pólogos culturais, tendo começado a surgir estudos empíricos sobre os mecanismos 

cognitivos subjacentes ao pensamento e comportamento religiosos desde a década de 

90 do século passado. O trabalho realizado por estes autores pioneiros, ainda que seja 

direccionado para temas distintos, parte do reconhecimento comum de que a Religião 

apresenta vários aspectos comuns e recorrentes, não só ao nível da forma assumida 

por diferentes sistemas religiosos, como também ao nível do conteúdo doutrinal 

propriamente dito.  

Os primeiros trabalhos neste campo adoptaram perspectivas teóricas das várias 

ciências cognitivas, incluindo a Linguística (Lawson & McCauley, 1990), Psicologia 

Evolutiva (Boyer, 1994) e Psicologia Cognitiva (Guthrie, 1980; Whitehouse, 1992, 

1995), para formular novas teorias acerca de vários fenómenos religiosos, incluindo o 

Ritual Religioso, as Representações religiosas e Modos e Formas de religiosidade. A 

investigação nesta área foi crescendo à medida que mais autores se aventuraram neste 

campo, explorando teorias avançadas pelos autores pioneiros e/ou propondo novas 

teorias e temas de pesquisa. 

 Certas questões de investigação foram-se tornando centrais na área da CCR, no-

meadamente: a forma como as estruturas cognitivas comuns constrangem e determi-

nam a transmissão de ideias religiosas (Atran, 2002; Boyer, 1994; Sperber, 1996), 

porque é que as pessoas acreditam em Deuses (Guthrie, 1993; Atran, 2002; Barrett, 

2004), porque é que os rituais e práticas religiosas tendem a surgir em certos formatos 

(Lawson & McCauley, 1990), porque é que as crenças na VAM são tão comuns 

(Bering, 2002, 2006; Bloom, 2004; Pyysiäinen, 2009) e como é que os sistemas de 

memória influenciam características sócio-politicas dos sistemas religiosos 

(Whitehouse, 1995,2004,2005). 

  



 75 

2.1.5.  Níveis de explicação no âmbito da CCR: abordagens epidemiológicas e 

inatistas 

A investigação no âmbito da CCR tem sido efectuada, de acordo com Barrett 

(2003), sob duas abordagens distintas: epidemiológica e inatista. A abordagem epi-

demiológica, em que se situam os estudos de Sperber (1996) e Boyer (1994), por 

exemplo, centra-se nos factores cognitivos que permitem uma transmissão eficaz de 

ideias e práticas culturais. Segundo esta perspectiva, perante a quantidade de concei-

tos e comportamentos que circulam no mundo, torna-se importante compreender o 

que é faz com que alguns “sobrevivam” e se espalhem melhor que outros. As origens 

cognitivas ou evolutivas desses conceitos não interessam a esta perspectiva, mas sim 

os mecanismos cognitivos responsáveis pela sua persistência nas culturas humanas. 

Por outro lado, a abordagem que Barrett (2003) nomeia de inatista interessa-se 

precisamente pelas origens dos conceitos religiosos. Os autores interessados na ori-

gem dos conceitos religiosos pretendem compreender como é que os sistemas cogni-

tivos dos indivíduos – normalmente aqueles que se desenvolvem logo na infância – 

produzem ideias e comportamentos particulares, isto é, procura identificar na arqui-

tectura cognitiva os elementos responsáveis pelo pensamento e comportamento reli-

gioso. Os autores que optam por esta perspectiva não defendem explicitamente uma 

origem inata ou a universalidade desses mecanismos cognitivos, mas muitas vezes 

pressupõe-no (exemplos: Bloom, 2004; Bering, 2002, 2006). 

Estas duas abordagens ou níveis de explicação não constituem escolas de pensa-

mento ou campos alternativos, já que são complementares. Vários autores combina-

ram as duas abordagens para explicar os fenómenos que estudaram, como o próprio 

Barrett (2000) e mesmo Boyer (2001a), que começou por se colocar num ponto de 

vista epidemiológico. Isto decorre do facto de os dois níveis de explicação estarem 

relacionados, porque os pensamentos e comportamentos com mais probabilidade de 

se transmitir na população são inevitavelmente aqueles que dependem de mecanismos 

cognitivos universais inatos ou de base inata. De facto, o sucesso de transmissão de 

uma determinada ideia cultural parece depender de esta se manter próxima das expec-

tativas intuitivas dos indivíduos (Boyer, 1994).  

2.1.6.  Relevância de processos implícitos e explícitos no estudo cognitivo da 

religião 

A distinção entre conceitos religiosos intuitivos, implícitos ou não-reflexivos e 

conceitos religiosos explícitos ou reflexivos tornou-se central no estudo cognitivo da 

religião. Sperber (1997), crítico do uso indiferenciado do termo “crença” no contexto 

da Antropologia, chamou a atenção para a necessidade de distinguir entre crenças 

intuitivas (crenças baseadas em dados da experiência, inscritas na nossa mente de 

forma a ser tratadas automaticamente como factos) e crenças reflexivas (crenças que 



 76 

resultam da nossa capacidade meta-representacional e que consistem em ideias e 

conceitos que só são compreendidos no contexto de teorias explícitas). Enquanto as 

crenças intuitivas são uma categoria básica da cognição humana, definida pela arqui-

tectura da mente, as crenças reflexivas constituem conceitos de ordem mais elevada, 

desenvolvidos no contexto de aprendizagem explícita.  

Têm sido propostas diversas dicotomias de termos para designar estes dois tipos 

de crenças ou conceitos religiosos: intuitivos e explícitos (Boyer, 1994), intuitivos e 

teológicos (Barrett & Keil, 1996), ideias implícitas e ideias explícitas (Barrett, 1998), 

representações teológicas ou teóricas e representações básicas (Barrett, 1999), ideias 

não-reflexivas e ideias reflexivas (Barrett, 2003).  

Para Pyysiäinen (2004b), a diferença entre conceitos religiosos intuitivos e con-

ceitos religiosos reflexivos está relacionada com a operação de diferentes sistemas 

cognitivos que recorrem a processos mais intuitivos ou mais sistemáticos ou reflexi-

vos. Estes dois sistemas encontram-se descritos na literatura psicológica e neuropsi-

cológica, através de diversas terminologias 23  sendo descritos como sistemas com 

funções distintas, aplicados a diferentes domínios de problemas, com regras de opera-

ção diferenciadas, associados a diferentes tipos de experiência e levados a cabo por 

diferentes sistemas cerebrais. 

Apesar das diferenças entre os vários sistemas duais propostos, podem salientar-

se características típicas do modo de pensamento intuitivo e reflexivo. O sistema de 

raciocínio ou pensamento intuitivo ou implícito, faz inferências e previsões como 

base em relações temporais e semelhança, aplica conhecimento derivado da experiên-

cia pessoal, utiliza conceitos concretos e genéricos, imagens, estereótipos e relações 

associativas e recorre a processamento automático e está relacionado com funções 

cognitivas como a intuição, fantasia, criatividade, imaginação, reconhecimento visual 

e memória associativa (Pyysiäinen, 2004b). 

O sistema intuitivo fornece intuições baseadas em processos de aprendizagem 

implícita em que o conhecimento é adquirido independentemente de serem feitos 

esforços conscientes para aprender e sem ser necessário adquirir conhecimento explí-

cito (Reber, Allen & Reber, 1999, citados por Pyysiäinen, 2004). Os conceitos intui-

tivos foram-se depressa e têm em conta informação gerada inconscientemente que é 

recolhida da experiência (Lieberman, 2000).  

O sistema intuitivo é responsável por grande parte do conhecimento considerado 

de senso-comum e pelo pensamento do dia-a-dia. Ao contrário de formas mais refle-

xivas de pensamento como o pensamento científico, ele baseia-se directamente na 

                                                   
23

 Exemplos de distinções sugeridas na literatura citadas por Pyysiäinen (2004b): Pensamento intui-

tivo e analítico (Dreyfus & Dreyfus, 1987); Modo de pensamento experiencial e racional (Epstein et al., 

1992; Epstein & Pacini, 1999); Cognição intuitiva e explícita (Holyoak & Spellman, 1993); Aprendiza-

gem implícita e intuitiva vs estratégia analítica deliberada (Lieberman, 2000); conhecimento implícito 

vs explícito (Sun, 2002). 
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experiência imediata dos indivíduos: procura confirmações em vez de verificação e a 

sua argumentação apresenta uma forma narrativa (Epstein, 1990; Epstein et al.,1992). 

Já o sistema reflexivo baseia-se em regras e é capaz de codificar qualquer infor-

mação que tenha uma estrutura formal especificada. Este sistema baseado em regras 

procura estruturas lógicas, hierárquicas e mecânicas no ambiente externo, opera 

através da manipulação de símbolos e constrói conhecimento a partir da linguagem, 

cultura e sistemas formais, utiliza conceitos abstractos, genéricos e concretos, caracte-

rísticas abstractas e símbolos composicionais bem como relações causais, lógicas e 

hierárquicas, a sua acção é deliberada e estratégica em vez de automática, e serve 

funções cognitivas como: memória estratégica, atribuição de significado, verificação, 

análise formal, explicação e deliberação/ponderação (Sloman, 1996). O sistema 

reflexivo é responsável pelos processos cognitivos que permitem o pensamento cien-

tífico. Pressupõe a adopção de um ponto de vista reflexivo relativamente aos próprios 

pensamentos e hábitos de pensamento que permite compreender a sua natureza repre-

sentacional (Perner, 1991). 

Esta distinção entre a) processos e conceitos religiosos intuitivos, e b) explícitos 

ou reflexivos, é necessária para compreender a diferença há muito detectada, entre as 

formas populares de pensamento e comportamento religioso e a doutrina religiosa 

oficial (Boyer, 2005; Whitehouse, 2005), mas também a discrepância entre aquilo que 

as pessoas dizem pensar e acreditar e aquilo que pensam e dizem durante o processa-

mento de informação e resolução de problemas em tempo real (Barrett, 1999).  

O pensamento teologicamente correcto dependente de processamento reflexivo 

não é utilizado em tarefas que exigem um processamento rápido da informação. 

Durante um processamento “online” as pessoas parecem recorrer a conceitos intuiti-

vos, cujo desenvolvimento não está necessariamente associado à aprendizagem explí-

cita de doutrina religiosa (Boyer, 2005). 

Para autores como Boyer (2005), o pensamento e comportamento religioso de-

pendem sobretudo das ideias que são geradas a partir do funcionamento cognitivo 

intuitivo ou básico. A variação nos conceitos religiosos de uma comunidade para 

outra deve-se a uma interacção entre acção de mecanismos cognitivos especializados 

e circunstâncias históricas particulares. Esta hipótese de que a religião está sobretudo 

dependente de processos e conceitos intuitivos ficou conhecida por hipótese da reli-

gião tácita (Whitehouse, 2005). A hipótese é criticada por autores como Whitehouse 

(2005) ou Pyysiäinen (2004), que consideram que a CCR deve ser capaz de explicar 

não só a formação de ideias religiosas intuitivas que guiam o processamento em 

tempo real espontâneo, mas também a formação e desenvolvimento de pensamento 

teológico explícito e a interacção entre ambos. A hipótese da religião em camadas, 

segundo a qual os nossos compromissos religiosos são modelados por uma combina-

ção de inferências implícitas e explícitas parece mais viável a Whitehouse (2005), já 
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que certos modos de transmissão de conhecimento religioso24 parecem favorecer a 

emergência de sistemas religiosos especialmente elaborados que interagem e compe-

tem com os nossos mecanismos cognitivos implícitos pelo controle do nosso compor-

tamento. 

2.1.7.  Estudo das crenças na VAM no âmbito da CCR 

As crenças na vida após a morte (VAM) são uma característica recorrente na Cul-

tura Humana, constituindo um elemento essencial do pensamento religioso em todas 

as culturas humanas conhecidas (Morin, 1970; Thomas, 1975; Obayashi, 1992). Há 

mesmo quem considere que os mortos foram os primeiros Deuses (Morin, 1970), já 

que que o formato de conceito de Deus25 mais antigo e popular ao longo de diversas 

culturas parece ser precisamente o de espírito antepassado ou fantasma (Barrett, 

2007c). 

Por estas razões, as origens cognitivas da crença numa VAM e em agentes mortos 

com poderes sobrenaturais, como fantasmas e antepassados, têm recebido alguma 

atenção no âmbito da CCR. Podem identificar-se várias posições relativamente às 

origens cognitivas das crenças na VAM dentro deste campo científico: a) As crenças 
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 Whitehouse (2004, 2005), seguindo o trabalho de Durkheim e Weber sobre a transmissão religi-

osa que dividia as tradições religiosas em dois grandes pólos, desenvolveu uma teoria detalhada e 

empiricamente sustentada acerca das formas através das quais os conceitos religiosos são transmitidos. 

A sua teoria ficou conhecida por teoria dos Modos de Religiosidade e define a existência de duas 

grandes formas de transmissão dos conceitos religiosos: a doutrinal e a imagística. 

O modo de religiosidade Doutrinal baseia-se no ensino e prática ritual frequente. O conhecimento 

religioso está codificado na forma linguística e é transmitido sobretudo através de líderes e textos 

reconhecidos. A transmissão frequente e repetida de conceitos permite que ideias cognitivamente 

desafiantes, e mesmo conceitos bastante contra-intuitivos, possam ser aprendidos e guardados em 

memória semântica. A repetição constante permite ainda que ideias teológicas ou cosmológicas se 

tornem rigidamente sistematizadas e estandardizadas numa população. A ênfase na transmissão verbal 

torna fácil a expansão eficiente e em larga escala das tradições doutrinais, através de processos de 

evangelização. O modo de religiosidade doutrinal tende a dar origem a hierarquias eclesiásticas centra-

lizadas que exercem influência sobre o conteúdo e organização do conhecimento religioso. 

O modo imagístico, ao contrário do doutrinal, baseia-se em rituais raros e intensos, como acontece 

nos cultos de iniciação. Normalmente implica formas extremas de privação, mutilação corporal e 

flagelação, e mesmo trauma psicológico associado à participação em actos chocantes (canibalismo 

ritual ou assassínio, por exemplo). Este modo de religiosidade surge sobretudo nas religiões no mundo 

antigo, e, até há pouco tempo, em cultos e sociedades de pequena escala. As suas práticas criam memó-

rias episódicas vividas e duradouras dos acontecimentos rituais, encorajando a reflexão a longo-prazo 

sobre o significado místico dos actos e artefactos envolvidos. O conhecimento iniciático tem muita 

dificuldade em transmitir-se e espalhar-se, pois emerge da participação colectiva e não fica codificado 

em discurso ou texto. Este modo de religiosidade conduz à criação de coesão social localizada, não se 

encontrando nunca o mesmo tipo de escala, uniformidade, centralização ou estrutura hierárquica que 

tipifica o modo doutrinal. 

O modo doutrinal faz uso da aprendizagem por ensaio e repetição e apela ao funcionamento da 

memória semântica. O modo imagístico faz uso da activação emocional e apela ao funcionamento da 

memória episódica.  
25

 No âmbito da CCR, os deuses ou agentes sobrenaturais têm sido definidos como agentes contra-

intuitivos que motivam as acções humanas desde que se acredite na sua existência. Deuses, fantasmas, 

antepassados, demónios e anjos são todos considerados deuses à luz dessa definição (Barrett, 2007c; 

Boyer, 2001).  
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na VAM são uma consequência inevitável de processos cognitivos e fenomenológicos 

ligados à consciência do Eu e do Corpo; b) As crenças na VAM são intuitivas e 

inevitáveis devido aos constrangimentos funcionais da teoria da mente (Bering, 2002, 

2006); c) As crenças na VAM e os conceitos de fantasma e antepassado são ligeira-

mente contra-intuitivos mas suportados por um sub-produto do funcionamento natural 

de duas unidades funcionais contraditórias (Boyer, 2001); e d) As crenças na VAM 

são ideias contra-intuitivas que têm de ser ensinadas explicitamente (Harris & Astuti, 

2006; Astuti, 2007; Astuti e Harris, 2008). 

2.1.7.1.  Crenças na VAM como resultado da consciência e fenomenologia do 

Eu  

Integrámos nesta secção propostas que enfatizam o papel da experiência fenome-

nológica do Eu e da sua relação com o corpo na emergência de ideias intuitivas sobre 

a continuidade do Eu após a morte e que são extremamente compatíveis como iremos 

ver ao longo dos próximos capítulos (Cap.3, pág. 114 e Cap.5, pág. 152). 

A primeira diz respeito à hipótese que deu origem a este trabalho e que se centra 

na dinâmica sujeito-objecto inerente à consciência de si próprio, com origens no 

pensamento etológico (Sá-Nogueira Saraiva, 2003, 2012).Esta proposta defende que a 

evolução cognitiva que deu origem ao Eu moderno em Homo sapiens foram respon-

sáveis pelo aparecimento de noções intuitivas ou não-reflexivas sobre a imortalidade 

da alma. A possibilidade de tomarmos consciência de nós próprios enquanto Sujeito e 

Objecto (distinção clássica entre “I” e “Me” de James e de G. H. Mead ou Objective 

self-awareness e Subjective self-awareness de Duval & Wicklund, 1972) poderia 

contribuir para gerar um dualismo subjectivo entre a experiência do Eu-sujeito, cor-

respondente ao observador, e o Eu-objecto, ou visão objectivada de si próprio, que 

inclui necessariamente o corpo. Ao imaginar a própria morte as pessoas seriam força-

das a criar uma visão objectivada da sua própria morte, imaginando-a na perspectiva 

de um espectador. A impossibilidade de deixar de experienciar-se a si mesmo como 

um sujeito e por isso de imaginar o fim da experiência subjectiva de si próprio pode-

ria contribuir para conceber o Eu-sujeito enquanto alma imortal que sobrevive à 

morte do corpo. 

 Tendo em conta a importância desta proposta para o trabalho desenvolvido nesta 

dissertação, optámos por a apresentar de uma forma detalhada e devidamente enqua-

drada teoricamente no próximo capítulo (pág. 114). 

A segunda proposta baseia-se em informação da Psicologia do desenvolvimento e 

defende que as origens das crenças na VAM estão relacionadas com um dualismo 

intuitivo que caracteriza a experiência humana desde a mais tenra infância (Bloom, 

2004, 2007). Paul Bloom considera que esta distinção entre corpo e alma poderá ser 

uma consequência da tendência potencialmente inata para distinguir duas classes de 

objectos: objectos físicos inanimados e agentes animados. Pelo menos a partir dos 
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cinco meses de idade, os bebés humanos parecem ter expectativas distintas quanto ao 

comportamento de objectos físicos inanimados e agentes humanos. A expectativa de 

solidez, coesão e movimento contínuo no espaço aplica-se apenas aos objectos inani-

mados, o que sugere que os agentes humanos não são compreendidos como objectos 

materiais (Kuhlmeier, Bloom, & Wynn, 2005). 

Ao serem classificados como agentes, as pessoas são entendidas como não estan-

do sujeitas às mesmas leis físicas do que os objectos inanimados. A distinção entre a 

pessoa e o seu corpo físico seria uma consequência óbvia desta distinção fundamental 

entre matéria e mentes intencionais.  

A sensação de que se possui um corpo mas não se é esse corpo, daria origem, se-

gundo o autor, à teoria implícita de que o corpo, o cérebro e a pessoa/Eu são entida-

des distintas que interagem entre si, e cujo destino é diferente após a morte (Bloom, 

2004).  Um exemplo desta separação intuitiva de base inata entre corpo e mente é o 

facto de se verificar que as crianças atribuem apenas alguns aspectos da vida mental 

ao funcionamento do cérebro. Actividades como “fingir que se é um canguru, amar 

um irmão ou lavar os dentes”, são feitas pelas pessoas e não pelos seus cérebros 

(Bloom, 2007).  

 

2.1.7.2.  Crenças na VAM como consequência natural dos constrangimentos 

simulacionais da teoria da mente 

Jesse Bering é o autor que realizou mais estudos empíricos sobre a forma como as 

pessoas representam os agentes mortos. Para este autor, a noção de uma vida após a 

morte tem origem nos constrangimentos simulacionais da teoria da mente. 

Partindo de uma perspectiva simulacional da teoria da mente26 (Goldman, 1992), 

segundo a qual quando queremos inferir estados internos de outros agentes, usamos 

as nossas próprias experiências como referência, Bering (2002) previu que quando 

tentamos imaginar como será um agente morto, iremos procurar imaginar como é que 

será “ser um agente que está morto”, recorrendo ao mesmo mecanismo simulacional 

que utilizamos no dia-a-dia para prever e explicar o comportamento dos agentes 

sociais. Sendo a morte uma experiencia desconhecida de todos nós, ao procurar 

                                                   
26

 O termo “Teoria da mente” foi proposto por Premack e Woodruf (1978), para designar a capaci-

dade de atribuir estados mentais (desejos, crenças, emoções, intenções, conhecimento) a outros agentes 

e partir do princípio que eles têm uma mente que funciona como a nossa. Existe um debate na literatura 

sobre o funcionamento da teoria da mente, isto é, sobre os processos mentais envolvidos na inferência e 

atribuição de estados mentais a outros agentes. Alguns autores consideram que está em causa uma teoria 

implícita que funciona automaticamente e tem bases inatas, sendo enriquecida com informação prove-

niente da experiencia com outros agentes (Abordagem teórica ou theory-theory – por exemplo, Car-

ruthers, 1996) outros defendem que a atribuição de estados mentais implica um processo de simulação 

em que o agente tenta colocar-se “na pele” do outro agente e imaginar o que desejaria, sentiria e faria se 

estivesse no seu lugar (abordagem simulacional – Goldman, 1992,1993; Gordon, 1996). Existem ainda 

propostas que defendem uma interacção entre simulação e teorias implícitas (exemplo: Stich & Nichols, 

1995). 



 81 

recorrer à nossa introspecção para prever o comportamento e experiência de um 

agente morto, deparar-nos-íamos com o obstáculo óbvio de nunca termos estado 

mortos e não ter informação pessoal em que basear a nossa simulação.  

Assim sendo, restar-nos-ia tentar imaginar a ausência de todos os estados mentais, 

já que a morte consiste no fim da actividade biológica, física e mental. Acontece que 

nem todos os estados mentais são facilmente imaginados como ausentes, porque a 

ausência de alguns estados nunca ou raramente é experienciada. Segundo Bering 

(2002), as experiencias cuja ausência é fácil de imaginar seriam: as biológicas (co-

mer, urinar), psicobiológicas (fome, sede, desejo sexual) e perceptivas (ver, cheirar, 

ouvir). As experiencias cuja ausência é difícil de imaginar são: as epistémicas (pen-

sar, recordar), emocionais (medo, alegria) e motivacionais (vontade, desejo). A nega-

ção fenomenológica destas experiências não pode ser concebida porque este tipo de 

estados está constantemente presente durante os períodos conscientes (Bering, 2006), 

o que levaria a imaginar os agentes mortos como capazes de experimentar estes 

estados. 

Com esta hipótese em mente, Bering (2002) efectuou um estudo com 84 estudan-

tes universitários a quem era apresentada a história de um agente imaginário que 

morria no final. Após a leitura da história era feita um entrevista estruturada aos 

participantes, em que se pedia que julgassem se vários estados mentais e biológicos 

continuavam após a morte do agente imaginário. Para cada uma das categorias previs-

tas: Biológica, Psicobiológica, Perceptiva, Emocional, Motivacional e Epistémica, a 

entrevista continha cinco questões que visavam avaliar se vários estados mentais 

dessa categoria poderiam continuar27. As respostas a estas questões foram codificadas 

como respostas de continuidade se afirmassem a possibilidade de determinada expe-

riência continuar após a morte do agente, ou de descontinuidade, se negassem a 

possibilidade de determinada experiência continuar após a morte. 

Bering (2002) verificou que os estados emocionais, motivacionais e epistémicos 

eram os mais frequentemente atribuídos ao agente morto, isto é, aqueles que recebiam 

mais respostas de continuidade. O autor verificou ainda que esta diferença se manti-

nha para diferentes tipos de crença na vida após a morte, e que mesmo os “extincio-

nistas” da amostra, isto é, os participantes que não acreditavam em qualquer tipo de 

VAM, deram um maior número de respostas de continuidade para estados epistémi-

cos do que os restantes.  

O tipo de crença explícita na VAM teve ainda assim um efeito nas respostas, já 

que a percentagem de respostas de continuidade foi mais elevada entre os participan-

tes que se classificaram como reeincarnacionistas ou crentes na reencarnação e mais 

baixa entre aqueles que se classificaram como extincionistas. Segundo Bering (2002) 

este resultado indica que as respostas dos sujeitos exprimem uma interacção entre as 

                                                   
27

 Exemplos de questões: “Agora que o Richard está morto, ele continua a precisar de co-

mer?”(Biológica); Agora que o Richard está morto acha que ele continua zangado com a Marta, a sua 

mulher?” (Emocional)”. 
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suas crenças culturalmente adquiridas e a sua noção intuitiva daqueles que deverão 

ser os estados internos dos agentes mortos. 

Estudos desenvolvimentistas obtiveram resultados semelhantes (Bering & 

Bjorklund, 2004; Bering, Hernández-Blasi, & Bjorklund, 2005), mostrando que a 

tendência para representar os agentes mortos como capazes de continuar a experien-

ciar estados mentais poderá estar presente desde a infância, alicerçando-se em meca-

nismos cognitivos inatos.  

Apesar da replicação dos resultados do primeiro estudo (Bering, 2002) em estu-

dos desenvolvimentistas (Bering & Bjorklund, 2004; Bering, Hernández-Blasi, & 

Bjorklund, 2005), a hipótese de que os agentes mortos são representados como capa-

zes de continuar a ter estados mentais devido a um constrangimento simulacional não 

é consensual. Por exemplo, Pyysiäinen (2003, 2009) salienta que os resultados obti-

dos por Bering (2002) e Bering e colaboradores (2004, 2005) podem ser mais bem 

explicados por um dualismo mente-corpo, do que pela hipótese de um constrangimen-

to simulacional. De facto, a hipótese de um constrangimento simulacional baseia-se 

na ideia de que há diferenças na capacidade de imaginar a ausência de vários estados 

mentais, no entanto esta ideia não se baseia em qualquer evidência empírica, constitu-

indo uma suposição não fundamentada. 

Tendo em conta que parecemos ser dualistas intuitivos que representam a mente 

ou Eu como separada do corpo (Bloom, 2004; Sá-Nogueira Saraiva, 2003) e que seria 

essa parte mental que continuaria a existir após a morte, faz sentido que ao pensar 

sobre aquilo que poderiam ser enquanto agentes mortos as pessoas pensem sobretudo 

no tipo de experiências que poderiam continuar a ter sem um corpo. Os agentes mor-

tos seriam representados como capazes de ter as experiências consideradas menos 

dependentes do corpo (Pyysiäinen, 2003, 2009), sendo essas experiências coinciden-

tes como os estados epistémicos, emocionais e motivacionais do estudo de Bering 

(2002). 

2.1.7.3. Crenças na VAM como conceito minimamente contra-intuitivo: o 

cadáver como estímulo contraditório  

Pascal Boyer, autor conhecido pela sua noção de conceitos minimamente contra-

intuitivos (Boyer, 1994), defende que a origem cognitiva das crenças na VAM se 

encontra a partir da relação complexa que os humanos estabelecem com os cadáveres 

dos seus companheiros. Boyer (2001) salienta que os dados etnográficos mostram que 

a maior parte da actividade cultural sobre a morte se foca nos rituais funerários, e que 

esses rituais chegam a ser extremamente complexos, como acontece com os funerais 

duplos. 

A literatura antropológica e etnográfica sobre os funerais duplos revista pelo autor 

revela que há um primeiro conjunto de rituais que é organizado imediatamente após a 

morte e está relacionado com o facto do corpo do falecido ser considerado perigoso, e 
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que consiste no enterro do cadáver. A segunda parte, ou segundo conjunto de rituais, 

pode ocorrer meses ou anos depois e tem o objectivo de tornar o cadáver numa enti-

dade mais estável e menos perigosa. Tipicamente, nesta cerimónia o corpo é desenter-

rado, limpando-se os ossos de quaisquer restos de carne e colocando-os depois no seu 

lugar de descanso final. 

É este segundo conjunto de rituais que assegura que o falecido obtém o estatuto 

de antepassado, deixando de ser um agente potencialmente perigoso para os vivos 

(fantasma) para ser um membro da comunidade dos antepassados, com uma função 

protectora. 

Mesmo em comunidades em que existem especialistas e teólogos, a noção do que 

acontece aos considerados definitivamente mortos, isto é, os antepassados, é geral-

mente vaga, de acordo com Boyer (2001). A maior parte das crenças é sobre os fale-

cidos recentes, que muitas vezes são considerados como não estando ainda “bem 

mortos” e podem fazer sentir a sua presença. Esta presença é considerada aterradora e 

perigosa e não serve qualquer função de apaziguamento. Os rituais funerários focam-

se sobretudo no que pode acontecer aos vivos se não lidarem com os cadáveres de 

acordo com o prescrito. 

A preocupação com o cadáver encontrada na literatura etnográfica e a subsequen-

te tendência para considerar possível uma vida após a morte, poderá ser explicada, 

segundo Boyer (2001), devido ao facto de o cadáver ser um estímulo contraditório, 

que activa sistemas mentais distintos e cuja actividade pode conduzir a inferências 

inconsistentes. O cadáver é em primeiro lugar um estímulo biológico, que activa 

sistemas mentais que processam as propriedades das coisas vivas, e que pode ser 

considerado como o sistema da biologia ingénua (naïve no original) (Barrett, 2007c).   

Enquanto estímulo biológico, o cadáver desperta repulsa, já que se trata de um 

corpo em decomposição que pode contaminar os vivos com agentes patogénicos. Daí 

poderá advir a noção de que o contacto com o cadáver é negativo e pode poluir ou 

intoxicar os vivos. O risco de contaminação associado ao cadáver justifica a impor-

tância dada ao processamento e enterro dos cadáveres, que tipicamente é levado a 

cabo por uma casta especializada e socialmente evitada. 

Adicionalmente o cadáver é o corpo de uma pessoa e por isso os sistemas mentais 

que tratam informação sobre pessoas são igualmente activados, o que o torna um 

estímulo complexo. Para Boyer (2001), os sistemas de inferência envolvidos no 

processamento implícito de informação sobre pessoas são: o sistema de detecção de 

agência, que é activado por qualquer objecto que se move voluntariamente e que 

produz inferências sobre animais e pessoas; e o sistema de identificação de pessoas, 

uma espécie de agenda mental do ambiente social de cada um de nós. Este sistema 

mantém ficheiros de cada pessoa conhecida, incluindo memórias de acontecimentos 

passados. 

A informação de cada um destes sistemas ajuda a corrigir a informação do outro; 

por exemplo, se o sistema de animação dá a informação de que uma pessoa se está a 
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mover de forma voluntária, o sistema de identificação de pessoas poderá recuperar o 

ficheiro dessa pessoa, se ela for conhecida. 

Quando uma pessoa conhecida morre algo estranho ocorre. O sistema de detecção 

de agência é claro nas suas inferências – a pessoa morta é um ex-agente sem objecti-

vos ou intenções. O sistema de identificação de pessoas não consegue, porém, deixar 

de ser activado, continuando a produzir inferências sobre uma pessoa particular com 

base na informação acerca de interacções passadas com essa pessoa. Este sistema 

continua a tratar a pessoa morta como se essa continuasse viva. Isso explicaria a 

ocorrência de pensamentos tipicamente observados entre os familiares, como por 

exemplo: “ele iria gostar que fizéssemos o funeral desta forma”.  

Outro sintoma desta dissociação entre sistemas de inferência pode ser o sentimen-

to de culpa que tantas vezes rodeia os funerais. Enterrar o corpo é algo natural tendo 

em conta a sua representação como um objecto inanimado e sinal de perigo, mas 

implica dispor do corpo de uma pessoa que ainda não está ausente no que respeita ao 

sistema de identificação de pessoas. 

Boyer (2001) reconsidera as duas fases dos ritos funerários à luz desta hipóte-

se,que poderão corresponder a duas fases distintas no que respeita à actividade psico-

lógica dos vivos: a) Na primeira fase ainda estão no estado discrepante que gera 

confusão e medo do cadáver; b) Na segunda fase têm memórias dos falecidos mas 

estas já não são tão intensas e por isso não criam inferências típicas do sistema de 

identificação de pessoas. 

Para Boyer (2001), o puzzle cognitivo colocado pelos cadáveres não advém das 

nossas concepções abstractas da mente e do corpo, do nosso dualismo intuitivo, mas 

de intuições conflituosas criadas por sistemas cognitivos que podem manter uma 

actividade independente um do outro: sistema de detecção de agência e sistema de 

identificação de pessoas. 

2.1.7.4.  Crenças na VAM como ideia contra-intuitiva dependente de 

aprendizagem cultural 

Apesar da predominância de teorias sobre as origens naturais das crenças na 

VAM, Astuti & Harris (2008) defendem que as crenças na VAM estão dependentes 

de aprendizagem cultural específica. Segundo os autores, a representação de agentes 

mortos pode ser guiada por duas concepções da morte distintas que co-existem pacifi-

camente nas mentes humanas: uma concepção biológica segundo a qual a morte 

consiste no fim dos organismos e das suas actividades físicas e mentais e uma con-

cepção religiosa aprendida culturalmente segundo a qual algumas actividades mentais 

continuam a ocorrer após a morte. A concepção biológica seria, de acordo com Astuti 

e Harris (2008) a mais automática e básica e não a religiosa como outros autores têm 

pressumido. 
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Esta perspectiva baseia-se nos resultados obtidos em dois estudos que parecem 

mostrar que as crianças mais velhas (11 anos de idade) apresentam uma maior ten-

dência para representar os agentes mortos como capazes de continuar a ter estados 

mentais do que as crianças mais novas (7 anos de idade) (Harris & Giménez, 2005) e 

que diferentes contextos de resposta determinam visões mais biológicas ou mais 

religiosas da morte (Astuti & Harris, 2008). Harris & Giménez (2005), ao contrário 

de Bering e colaboradores (2004, 2005) verificaram que a tendência para atribuir 

estados mentais aos mortos aumentava com a idade. Com base neste resultado con-

cluíram que a atribuição de estados mentais aos mortos poderá ser uma consequência 

do contacto com teorias sobre a VAM e não uma consequência de ideias intuitivas 

que surgem na ausência de educação religiosa explícita (Bering, 2002, 2006). 

Astuti & Harris (2008) fizeram um estudo experimental com participantes Vezo, 

uma comunidade piscatória do Madagáscar em que pediam a crianças (8-17 anos) e 

adultos (19-71 anos) que avaliassem se vários estados mentais e físicos continuariam 

a ocorrer depois da morte de um agente imaginário. Esse agente imaginário era apre-

sentado através de uma narrativa centrada nas consequências biológicas da morte 

(condição cadáver) ou através de uma narrativa centrada nas práticas ancestrais asso-

ciadas à VAM como a construção do túmulo (condição túmulo). Os autores verifica-

ram que em ambas as condições os estados mentais tendiam a ser mais atribuídos ao 

agente do que os estados físicos/biológicos, mas na condição cadáver essa diferença 

era menor, havendo uma maior tendência para responder negativamente à possibili-

dade de continuação dos estados mentais do que na condição túmulo. Adicionalmente 

os investigadores verificaram que as crianças com mais de oito anos consideravam a 

possibilidade de os estados mentais continuarem após a morte com maior frequência 

do que as crianças mais novas, replicando os resultados encontrados numa amostra 

ocidental (Harris & Gimènez, 2005). 

Para os autores estes resultados mostram que os Vezo apresentam diferentes con-

cepções da morte que são utilizadas de acordo com o contexto. As crenças na VAM 

dos participantes teriam resultado de um processo de aprendizagem cultural, estando 

as crianças mais velhas mais bem familiarizadas com os rituais comunitários sobre a 

presença dos antepassados do que as mais novas. A concepção mais básica da morte, 

para Astuti & Harris (2008), seria a que está baseada no funcionamento biológico, e 

não a de uma continuidade psicológica após a morte como tem sido hipotetizado por 

outros autores. Para Astuti & Harris (2008) as noções de VAM requerem uma apren-

dizagem cultural. 

As conclusões de Astuti & Harris (2008) chocam com as propostas acerca das 

origens cognitivas da crença na VAM vistas anteriormente. A aparente tendência de 

base inata para considerar os humanos como agentes não materiais (Kuhlmeier, 

Bloom, Wynn, 2005) entra em forte contradição com a hipótese de que a concepção 

básica da morte seja guiada pelas suas consequências biológicas, como Astuti & 
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Harris (2008) sugerem. Torna-se por isso importante esclarecer o verdadeiro signifi-

cado dos resultados encontrados pelos autores. 

No âmbito desse esclarecimento poderá ser relevante considerar a possibilidade 

de o desempenho dos participantes no estudo de Astuti & Harris (2008) reflectir uma 

vontade de responder de acordo com as expectativas da investigadora. Rita Astuti era 

conhecida da comunidade Vezo como uma investigadora, já que ela viveu entre eles 

vários anos (Astuti, 2007). Uma história focada no cadáver do agente poderá ter 

indicado aos participantes que a investigadora estava a questioná-los quanto ao seu 

conhecimento da concepção ocidental materialista da morte, enquanto a narrativa 

focada no túmulo e em elementos da prática religiosa poderia indicar que ela estava a 

questioná-los quanto ao seu conhecimento sobre os rituais religiosos da comunidade 

acerca dos mortos. O facto de ser dada uma recompensa financeira aos participantes 

poderá ter aumentado a sua motivação para responder de acordo com aquelas que as 

expectativas da autora. 

Mesmo que possa ter havido um efeito de desejabilidade social nos resultados ob-

tidos com adultos, ficaria ainda por explicar a diferença nas respostas de crianças com 

mais e menos de oito anos, idêntica à encontrada por Harris & Gimènez (2005). A 

contradição entre este conjunto de dados e os resultados obtidos por Bering e colabo-

radores (2004, 2005), bem como dados congruentes vindos da área da Psicologia do 

desenvolvimento como os obtidos por (Kane,1979, ver Cap.3, pág. 112) sugere a 

importância de conduzir mais estudos desenvolvimentistas e transculturais de forma a 

esclarecer as origens cognitivas das crenças na VAM. 

 

2.2.  EXPLICAÇÕES EVOLUTIVAS DO PENSAMENTO E 

COMPORTAMENTO RELIGIOSOS 

O estudo das origens cognitivas da religião levado a cabo no âmbito da CCR tem 

incidido também sobre a evolução do pensamento e comportamento religioso. Há 

mesmo quem fale numa psicologia cognitiva evolutiva da religião (Bulbulia, 2007), 

dada a sobreposição das explicações cognitivas e evolutivas de diversos fenómenos 

religiosos.  

Diversas perspectivas sobre a evolução da cognição e comportamento religioso 

têm emergido nas últimas décadas, sendo consideradas alternativas opostas por al-

guns autores (Bulbulia, 2007). Schloss (2009) salienta que cada perspectiva parece 

centrar-se em diferentes definições de religião ou focar-se em aspectos distintos do 

fenómeno religioso, situando-se em níveis de análise diferentes e enfatizando níveis 

de explicação não-exclusivos: mecanismos e processos cognitivos, funções biológicas 

e/ou transmissão cultural. 
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Tendo em conta as diferenças quanto aos níveis de explicação considerados por 

cada uma das perspectivas encontradas na literatura, optámos por as distinguir em três 

tipos: 2.2.1) Religião como epidemia cultural, 2.2.2) Religião como efeito secundário 

e 2.2.3) Religião como produto da evolução biológica. Em seguida, serão apresenta-

dos os princípios teóricos por detrás de cada uma destas três perspectivas, salientando 

o trabalho teórico e empírico mais revelante em cada um delas. Será dado destaque às 

explicações evolutivas sobre as origens e funções das crenças na VAM. 

2.2.1.  Religião como epidemia cultural 

A noção da religião como epidemia encontra-se nas propostas de autores que con-

sideram que o pensamento religioso é alimentado por ideias virais altamente pregnan-

tes para a mente humana. Podemos identificar dois tipos de modelos teóricos dentro 

desta perspectiva: modelos de transmissão cultural co-evolutivos como o de Richard 

Dawkins (1976) ou William H. Durham (1991) e modelos epidemiológicos como o 

de Dan Sperber (1985, 2001) e Pascal Boyer (1994; 2001b). 

2.2.1.1.  Modelos de transmissão cultural co-evolutivos 

Para Dawkins (1976) a religião é um elemento cultural desadaptativo transmitido 

às crianças em idades jovens em que as suas mentes são facilmente impressionáveis e 

as suas capacidades de tomada de decisão não estão ainda completamente operacio-

nais. A religião não teria sido um alvo directo da selecção natural, mas antes uma 

consequência da necessidade das mentes jovens serem impressionáveis para adquirir 

informação essencial dos seus cuidadores depressa e eficazmente. Os memes religio-

sos parasitários tirariam vantagem dessa impressionabilidade para se reproduzir. 

Segundo Dawkins (1976) a transmissão cultural ocorre através de um processo de 

replicação das representações. O conhecimento cultural é aprendido através de meca-

nismos gerais de aprendizagem.  

Boyer (2001b) critica os modelos co-evolutivos como o de Dawkins (1976) por 

presumirem que as representações são copiadas ou replicadas directamente de uma 

mente para outra. De acordo com Sperber (1985), as representações culturais oscilam 

entre o nível mental e público, já que existem nas mentes de indivíduos numa forma 

diferente daquela que é encontrada publicamente. As pessoas não se limitam a copiar 

as representações com que contactam, e por isso, enquanto a replicação é frequente na 

transmissão de vírus e a mutação é rara, na transmissão cultural acontece o contrário: 

a mutação é comum. 
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2.2.1.2.  Modelos epidemiológicos 

Dan Sperber (1985) foi o primeiro autor a propor que seria possível estudar a dis-

tribuição das representações numa sociedade da mesma forma que os epidemiologis-

tas estudam a distribuição de doenças. Para Sperber (1985), algumas representações, 

tal como algumas doenças, são mais contagiosas do que outras: as modas espalham-se 

rapidamente como epidemias, as tradições locais são duradouras mas não se espalham 

além de uma região bem-delimitada, tal como as doenças que se podem tornar endé-

micas numa dada população e outras representações podem sair de circulação e tor-

nar-se confinadas a números reduzidos de pessoas, como acontece com as doenças 

raras. Esta diversidade de padrões de distribuição das representações seria causada 

por um processo de selecção. Para o autor, algumas representações têm mais hipótese 

de ser seleccionadas dada a sua configuração tirar partido de mecanismos inatos do 

cérebro e mente humana. 

Pascal Boyer (1994, 2001b), influenciado pelas ideias de Dan Sperber, procurou 

compreender detalhadamente porque é que certas representações são mais contagio-

sas do que outras, focando-se no processo de transmissão cultural das ideias religio-

sas. Este autor considera que as ideias religiosas se propagam eficazmente porque 

violam as expectativas intuitivas acerca das categorias naturais a que dizem respeito. 

Por exemplo, os deuses parecem-se com homens, pensam como homens mas têm a 

capacidade de criar e destruir tudo à sua volta. São as características sobrenaturais dos 

deuses que os tornam uma ideia fácil de propagar culturalmente: ao violar expectati-

vas intuitivas estas ideias tornam-se fáceis de memorizar e transmitir a outras pessoas. 

O que garante a transmissão cultural dos conceitos religiosos é o facto de serem 

minimamente contra-intuitivos. Quando se tornam demasiado complexos e contra-

intuitivos os humanos deixam de se interessar e deixar influenciar por eles (Boyer & 

Rauble, 2001, citado por Bulbulia, 2007).  

De acordo com esta teoria, o pensamento religioso é parasitário dos nossos siste-

mas inferenciais intuitivos, propagando-se culturalmente devido à sua capacidade de 

explorar mecanismos cognitivos disponíveis na mente humana ligados à memória e 

transmissão cultural. Não existe um instinto ou inclinação específica na mente huma-

na para desenvolver ideias e comportamentos religiosos (Boyer, 2001). 

Vários estudos confirmaram a previsão desta teoria de que os agentes religiosos 

pensam nos seus deuses como pessoas e não como entidades complexas e sofisticadas 

(Barrett, 2004; Barrett & Keil, 1996; Barrett, 2004). Existem ainda dados empíricos 

que sugerem que as ideias religiosas demasiado complexas não têm a mesma aderên-

cia nas camadas populares e camadas eruditas de um determinado contexto cultural 

(dilema do teólogo do Whitehouse, 2005). 

Esta perspectiva considera os mecanismos cognitivos que permitem a manipula-

ção e transmissão de conceitos religiosos, deixando de lado outros níveis de análise 

como a origem cognitiva inicial desses conceitos e suas eventuais funções adaptativas 
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directas ou biológicas. Alguns autores consideram a teoria epidemiológica de Boyer 

(1994, 2001a) como um exemplo da perspectiva segundo a qual a religião é um efeito 

secundário ou sub-produto do funcionamento cognitivo natural humano (Atran, 2006; 

Bulbulia, 2007). Também a teoria dos memes parasita de Dawkins (1976) pode ser 

encarada como uma visão da religião como sub-produto evolutivo (Richerson & 

Newson, 2009). 

Aqui optámos por as apresentar separadamente devido ao seu enfoque nos meca-

nismos cognitivos ou evolutivos que sustentam a propagação cultural das ideias 

religiosas ao invés daqueles que dão origem a essas ideias em primeiro lugar. 

 Bulbulia (2007) critica a teoria epidemiológica de Boyer (1994) devido à sua in-

capacidade de explicar porque é que os agentes religiosos se comprometem tão for-

temente com os deuses em que acreditam: “Memorizar um conceito é uma coisa. 

Dedicar a vida a esse conceito é outra” (pág. 624)28. De facto, o grande problema das 

abordagens exclusivamente epidemiológicas é a sua incapacidade para explicar a 

origem das ideias religiosas. Ainda que a abordagem pressuponha que as ideias mais 

intuitivas (ou menos contra-intuitivas) são aquelas que se transmitem com maior 

sucesso, parece focar-se nessa vantagem sem explorar os mecanismos cognitivos, 

emocionais ou motivacionais que podem ser responsáveis pela emergência dessas 

ideias intuitivas. Mostrar que alguns conceitos se transmitem melhor porque violam 

apenas de forma contra-intuitiva as nossas expectativas relativamente a diversas 

categorias (Seres vivos, seres inanimados, Humanos, Objectos), não explica porque é 

que em primeiro lugar, esperamos que essas categorias tenham certas características e 

não outras. Uma análise epidemiológica tem um potencial explicativo muito reduzido, 

tendo inevitavelmente de ser complementada por outros níveis de explicação. 

2.2.1.3.  Crenças na VAM como produto cultural 

A posição de Astuti & Harris (2008) apresentada no ponto 2.1.6.4 é um exemplo 

da perspectiva segundo a qual as crenças na VAM são um resultado de aprendizagem 

cultural, já que os autores recusam a possibilidade de que as noções de VAM cultu-

ralmente disponíveis possam ter origem em conceitos intuitivos ou não-reflexivos 

sobre a continuidade da agência humana após a morte, baseados no funcionamento 

psicológico comum da espécie. Para Astuti & Harris (2008), as crenças na VAM são 

ideias contra-intuitivas que se propagam no ambiente cultural humano, sendo adqui-

ridas a par com outras visões sobre a morte baseadas no conhecimento biológico.  

                                                   
28

 No original: “Memory of a concept is one thing. Giving over your life to it is another”. 
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2.2.2.  Religião como efeito secundário 

Alguns autores consideram que a crença e prática religiosa se baseiam em dispo-

sições cognitivas inatas e mecanismos emocionais que foram seleccionadas graças a 

funções adaptativas que não têm a ver com a religião em primeiro lugar. A religião 

seria uma espécie de efeito secundário desses mecanismos, não tendo um valor selec-

tivo próprio (Atran, 2006; Bulbulia, 2007; Schloss, 2009). Esta perspectiva da religi-

ão como efeito secundário ou sub-produto não ignora as funções sociais e psicológi-

cas que a crença e prática religiosa desempenham, nomeadamente no alívio de stresse 

e ansiedade existencial (Worthington et al., 1996), ou aumento de laços cooperativos 

(Johnson & Bering, 2009). Estas funções são no entanto consideradas uma conse-

quência secundária das crenças religiosas e não a sua origem, já que não são filogene-

ticamente responsáveis pela estrutura cognitiva que lhes deu origem ou pela sua 

recorrência cultural (Atran, 2006).  

Dentro desta perspectiva, a ideia mais difundida defende que a que a crença em 

agentes sobrenaturais está dependente de um enviesamento cognitivo para sobresti-

mar a presença de agência intencional no meio ambiente (Atran, 2002; Guthrie, 1993; 

Barrett, 2004; Boyer, 2001a). A detecção de agência terá evoluído para responder 

automaticamente em condições de incerteza a potenciais ameaças de predadores 

inteligentes. A necessidade de detectar potenciais agentes predatórios teria levado a 

que várias classes de estímulos estatisticamente associados, no ambiente ancestral, à 

presença de agentes, ficassem associadas à agência. 

A agência tornou-se provavelmente num estímulo sinal de um mecanismo desen-

cadeador inato tal como concebido por Lorenz (1935) e Tinbergen (1951). O domí-

nio evolutivo original desses mecanismos desencadeadores do reconhecimento de 

agência diz respeito a objectos e seres animados, tendo-se generalizado a outros 

objectos como caras nas nuvens, vozes no vento, pontos em movimento no ecrã de 

um computador e virtualmente qualquer design complexo ou situação incerta de 

origem desconhecida (Guthrie, 1993; Barrett, 2004; Atran, 2006). Enquanto os erros 

associados a falsos positivos teriam poucos custos, os erros devido a falsos negativos 

poderiam custar a sobrevivência, o que teria favorecido a generalização do mecanis-

mo a estímulos tão diversificados. 

Barrett (2004) nomeou o mecanismo envolvido de HADD: Hiperactive agency 

detection device (Mecanismo de detecção de agência hiperactivo). Existem dados 

empíricos que apoiam a existência de tal mecanismo, mostrando que crianças e adul-

tos interpretam espontaneamente os movimentos contingentes de pontos e formas 

geométricas num ecrã como agentes em interacção com objectivos distintos e motiva-

ções internas para alcançar esses mesmos objectivos (Bloom & Veres, 1999; Premack 

& Premack, 1995).  

Atran (2006) sugere que a presença culturalmente recorrente da crença em enti-

dades sobrenaturais malévolas e protectoras poderá ser uma reminiscência da vanta-
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gem evolutiva de sobre-detectar agência predatória e protectora em condições de 

incerteza (locais pouco familiares e/ou perigosos, noite). 

2.2.2.1.  Crenças na VAM como sub-produto evolutivo 

As explicações da evolução das crenças na VAM, à excepção da proposta de As-

tuti e Harris (2008), tendem a concentrar-se nesta perspectiva.  

A teoria de Jesse Bering (2002) sobre as origens cognitivas da noção de imortali-

dade da alma apresentada no ponto 3.1.7.1 deste capítulo assume que os constrangi-

mentos simulacionais da teoria da mente originam uma tendência para representar os 

agentes mortos capazes de continuar a ter ainda alguns tipos de estados mentais cuja 

ausência é impossível de imaginar. As crenças numa VAM seriam o resultado de 

ideias não-reflexivas sobre a continuidade de estados mentais em agentes mortos 

ancoradas no funcionamento normal da teoria da mente humana.  

Uns anos mais tarde este autor apresentou uma proposta que equaciona vantagens 

selectivas da crença em agentes sobrenaturais, incluindo agentes mortos, e que será 

apresentada no ponto seguinte.  

A proposta de Boyer (2001a) acerca das origens de noções sobre a VAM enqua-

dra-se igualmente nesta perspectiva, já que explica as crenças na VAM como um 

efeito secundário do funcionamento de sistemas cognitivos básicos ligados à biologia 

e psicologia popular (folk biology e folk psychology). 

Também Bloom (2004, 2007) parece aceitar tacitamente que as crenças numa al-

ma imortal são uma consequência do dualismo intuitivo ou de senso-comum que é 

gerado por mecanismos cognitivos de origem inata, sendo por isso um efeito secundá-

rio do funcionamento cognitivo normal.  

Outro exemplo de uma teoria que considera as crenças na VAM como um sub-

produto do funcionamento psicológico comum é a de Sá-Nogueira Saraiva (2003, 

2012), que tem como referencial meta-teórico a Etologia em vez da CCRO autor 

propõe que os desenvolvimentos cognitivos que deram origem ao Eu moderno em 

Homo sapiens são responsáveis pelo aparecimento de noções intuitivas ou não-

reflexivas sobre a imortalidade da alma (ver Cap.3 e Cap.4). 

2.2.3.  Religião como produto da evolução biológica 

Nesta corrente situam-se os autores que consideram que a religião é um produto 

da adaptação humana, isto é, foi directamente seleccionada por conferir vantagens 

adaptativas. Enquanto os autores situados na corrente anterior consideram a religião 

como uma consequência natural da evolução cognitiva humana, mas não um produto 

directo da selecção natural, os autores desta terceira corrente assumem que a religio-

sidade foi seleccionada directamente, conferindo vantagens reprodutivas a quem a 

exibiu no ambiente ancestral humano. Esta perspectiva tende a centrar-se nas funções 
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adaptativas desempenhadas pelos comportamentos e crenças religiosas, focando-se 

nos seus potenciais efeito benéficos, sejam eles sociais (promover a cooperação) ou 

emocionais (diminuir a ansiedade existencial causada pela consciência da morte), por 

exemplo. 

Autores como Bulbulia (2007) ou Johnson & Bering (2009) consideram que o 

comportamento e pensamento religioso foram seleccionados devido ao seu papel na 

garantia de cooperação reciproca. 

Bulbulia (2007) considera que a crença religiosa poderá ter sido aquilo que garan-

tiu uma cooperação eficaz entre os humanos, num ambiente em que havia incentivos 

para adoptar estratégias egoístas e maximizar os ganhos pessoais. Ainda que a crença 

religiosa tenha potenciais custos epistémicos, já que induz as pessoas a assumir a 

existência de seres imaginários, esses custos podem ter valor adaptativo à luz da 

crença em deuses que policiam os contractos sociais. Os indivíduos que acreditassem 

nos deuses e na sua capacidade para vigiar os acontecimentos da comunidade, teriam 

menos propensão para fazer batota. A inibição da batota e promoção da cooperação 

dependeria no entanto de se conseguir distinguir as pessoas que acreditam genuina-

mente nas forças sobrenaturais das que fingem acreditar. 

Segundo o autor, essa possibilidade é garantida pelos rituais comunitários, em que 

as pessoas podem demonstrar publicamente o seu comprometimento religioso, nome-

adamente através da expressão emocional. As demonstrações emocionais seriam um 

bom indicador devido à dificuldade de as controlar conscientemente. 

Os aparentes custos envolvidos na adesão aos rituais religiosos (exemplos: jejum, 

celibato) são compensados pelos ganhos sobrenaturais e pela eficácia na comunicação 

de comprometimento religioso aos outros membros da comunidade. Os descrentes 

não terão a mesma motivação para se dedicar aos rituais e sofrer os seus custos, pelo 

que o ritual religioso funcionaria como um filtro social capaz de separar os agentes 

religiosos genuínos, com os quais a troca recíproca seria possível dos agentes não 

crentes, cuja disposição para a batota é maior. 

Johnson & Bering (2009) propõem que a antecipação e medo de punição sobrena-

tural promove a cooperação nos grupos humanos. Para estes autores as crenças religi-

osas são altamente adaptativas no que respeita à cooperação necessária para a vida 

social humana. Ainda que se centrem na função cumprida pelas crenças sobrenatu-

rais, os autores apresentam um modelo que procura explicar como é que o medo de 

punição sobrenatural surgiu. Assim sendo, esta proposta considera vários níveis de 

explicação, apesar de surgir apresentada neste ponto. 

Segundo o modelo apresentado, o aparecimento de um sistema dedicado à detec-

ção de intencionalidade teria gerado várias consequências cognitivas, emocionais e 

sociais: disposição para ver agência em acontecimentos casuais; emoções sociais 

secundárias como a vergonha, culpa e empatia e as interacções com pares passariam a 

ser críticas para a fitness individual. Neste contexto, teriam sido desenvolvidas heurís-

ticas adaptativas especializadas como o medo de punição sobrenatural, recompensas 
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por adesão às normas sociais e estratégias maquiavélicas (manipulação dos outros 

agentes para ganho próprio). Tendo em conta que as estratégias maquiavélicas ou 

egoístas seriam menos eficazes do que as estratégias colaborativas baseadas no medo 

da punição divina, em ambientes em que a punição fosse severamente punida, estas 

tenderiam a aumentar entre a comunidade. A promoção da cooperação e punição 

severa dos detractores aumentariam nos grupos humanos devido à sua capacidade de 

manter a coesão social. Sem a crença em agentes sobrenaturais que punam os batotei-

ros, as estratégias de tipo maquiavélico teriam triunfado, por isso estes autores consi-

deram que as crenças religiosas foram seleccionadas devido aos seus benefícios 

sociais, consistindo em mais do que um mero sub-produto cognitivo. 

2.2.3.1.  Funções adaptativas das crenças na VAM 

O estudo psicológico das crenças na VAM foi largamente influenciado pela ideia 

de que este tipo de crenças cumpre uma função protectora contra medos existenciais. 

A possibilidade de ter consciência da própria mortalidade seria uma fonte de ansieda-

de existencial para a qual teriam emergido produtos psicológicos específicos, entre os 

quais as crenças na VAM. 

Autores influenciados por teorias psicodinâmicas acentuaram a necessidade de 

negar e reprimir a morte, bem como a acção de mecanismos de defesa inconscientes 

(Becker, 1973; Yalom, 1980). Robert Jay Lifton (1979) popularizou a ideia de que 

existe uma necessidade universal humana de preservar e desenvolver um sentido 

pessoal de imortalidade real ou simbólica. Na ausência de crenças numa imortalidade 

literal, as pessoas procurariam meios de garantir a sua sobrevivência na memória da 

comunidade realizando feitos memoráveis e de manter os seus genes na geração 

seguinte. 

A ideia de que a consciência da morte gera ansiedade deu origem a vários estudos 

sobre as dimensões subjacentes ao medo da morte (ver Florian & Mikulincer, 2004) e 

a diversas escalas para medir a ansiedade relativa à morte (como a de Templer,1970). 

O eventual efeito positivo das crenças na VAM foi testado em vários estudos mas 

uma revisão da literatura mostra que os resultados continuam a ser inconclusivos, já 

que alguns estudos reclamam ter encontrado indícios de que há uma relação negativa 

entre a ansiedade e o grau de crença na VAM, outros indícios de uma relação positiva 

e outros não encontraram qualquer relação (ver Rose & O’Sullivan, 2002, para uma 

revisão).  

Ainda que as crenças na VAM possam ter efeitos psicológicos benéficos, vários 

autores consideram que isso é uma consequência e não o motivo pelo qual este tipo 

de crenças surgiu em primeiro lugar, já que a sua eventual função psicológica não é 

capaz de explicar o seu aparecimento (Atran, 2006).  

No entanto, há quem considere que a crença na VAM e em agentes mortos poderá 

ter funções biológicas, contribuindo para aumentar a fitness individual. Jesse Bering 
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(2002) oferece uma hipótese cognitiva para a origem de crenças na imortalidade da 

alma, mas defende que este tipo de crenças pode ter contribuído para aumentar a 

fitness individual no ambiente ancestral humano (Bering, 2006). O autor equacionou 

uma análise funcionalista das crenças na VAM, considerando que os conceitos sobre-

naturais resultantes do funcionamento de sistemas ligados à cognição social poderiam 

ter introduzido vantagens selectivas ligadas à inibição de comportamentos socialmen-

te proibidos. A crença em almas imortais e outros agentes sobrenaturais poderia 

aumentar os comportamentos cooperativos devido ao medo de punição sobrenatural, 

numa proposta idêntica à de Bulbulia (2007), apresentada no início desta secção. 

 Esta sua primeira abordagem funcionalista à evolução da crença em almas imor-

tais foi criticada por vários autores (ver Open Peer comentary em Bering, 2006), 

sendo uma vulnerabilidade óbvia a sua incapacidade para discriminar as origens de 

diversos tipos de agentes sobrenaturais (fantasmas, deuses), que parecem ser conside-

rados como idênticos e como sendo seleccionados devido à mesma função: inibição 

de comportamento egoísta e anti-cooperativo.  

A ideia de que as crenças na VAM poderão desempenhar uma função psicologi-

camente protectora ligada a um aumento da fitness dos indivíduos humanos, está 

ainda subjacente a um paradigma teórico e empírico que assenta no pressuposto de 

que existe um instinto universal para a auto-preservação dos organismos que promove 

a sobrevivência. Nos humanos, a possibilidade de ter consciência da própria morte 

geraria uma ansiedade considerável pois o conhecimento do fim eminente da vida 

entraria em choque com um instinto básico de sobrevivência. A ansiedade existencial 

seria tão perturbadora que poria em risco a adaptação humana, abrindo caminho ao 

desenvolvimento de mecanismos psicológicos capazes de gerar uma sensação de 

invulnerabilidade e diminuir a saliência cognitiva da mortalidade. Quem desenvolves-

se e adoptasse sistemas culturais que pudessem oferecer possibilidades de imortalida-

de literal ou simbólica, teria vantagem evolutiva já que iria experimentar estados de 

ansiedade menos frequentes e de menor intensidade. 

Este paradigma foi nomeado Terror Management Theory (Solomon, Greenberg  

& Pyszczynski, 1991), tendo sido influenciado pelas ideias apresentadas por Ernest 

Becker em The Denial of Death (1973). Segundo Becker (1973), a necessidade de 

negar/transcender a morte é tão forte que aquilo a que chamamos civilização não é 

mais do que a tentativa desesperada dos humanos para manter a ansiedade relativa à 

morte sob controlo. Este autor popularizou a ideia de que as produções culturais 

humanas são o resultado da necessidade intrinsecamente humana de alcançar alguma 

ilusão de imortalidade.  

Como sociedade, os humanos construiriam e preservariam uma visão do mundo 

que lhes dá uma sensação de coerência e estabilidade, bem como de continuidade 

através dos valores, crenças e feitos sociais. A auto-estima e sensação de pertença ao 

grupo social permitiriam manter uma sensação de imortalidade simbólica que ajudaria 

a reduzir o receio de aniquilação pessoal. O medo da morte funcionaria como a “cola” 
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que mantêm os grupos coesos e que motiva os indivíduos para querer aderir aos 

valores e regras culturalmente definidos. A intolerância e rivalidade com outros 

grupos seria o lado negro desta necessidade de negar a morte, já que crenças e valores 

distintos dos do grupo social de pertença são vistos como uma ameaça. 

No âmbito da Terror Management Theory (TMT) a hipótese de que a saliência ou 

consciência da mortalidade é reduzida através de mecanismos como a procura de 

auto-estima e identificação com o grupo social foi testada através de variadíssimos 

estudos que têm obtido resultados que parecem confirmar as previsões (para uma 

revisão ver Solomon, Greenberg, & Pyszcynski, 2004). Pessoas a quem a saliência da 

mortalidade é aumentada experimentalmente demonstram maior necessidade de 

confirmar a sua auto-estima e/ou de se identificar com os valores do grupo social de 

pertença.  

Tendo em conta a óbvia função protectora das crenças na VAM de acordo com 

este paradigma, a sua investigação centrou-se sobretudo nas defesas simbólicas enfa-

tizadas por Becker (1973). No entanto, estudos no âmbito da TMT demonstraram que 

a necessidade de recorrer às defesas simbólicas ligadas à auto-estima e defesa do 

sistema cultural (que parecem operar a um nível inconsciente) parece ser menor 

quando as pessoas acreditam numa imortalidade literal (Dechesne, Pyszczynski, 

Arndt, Ransom, Sheldon, Knippenberg, & Janssen, 2003; Norenzayan, Dar-Nimrod, 

Hansen, & Proulx, 2009). Este resultado sugeriu que a imortalidade literal poderá 

garantir defesas conscientes ou proximais que diminuem a necessidade de recorrer a 

defesas simbólicas, já que a sua eficácia na eliminação da consciência da mortalidade 

é muito eficaz. O sistema cultural ofereceria assim possibilidades de defesa psicológi-

ca a vários níveis de processamento. 

Apesar da quantidade apreciável de evidências favoráveis recolhidas pela TMT 

(para uma revisão ver Solomon, Greenberg, & Pyszcynski, 2004), os seus pressupos-

tos teóricos são vulneráveis. Pascal Boyer (2001), por exemplo, critica a proposta de 

que existe um instinto básico de sobrevivência. O autor salienta a incorrecção dessa 

proposta do ponto de vista da teoria da evolução através da selecção natural, já que o 

que conta é a reprodução e não a sobrevivência do individuo, sem a qual os genes não 

poderiam passar para a geração seguinte. Os comportamentos e instintos selecciona-

dos serão aqueles que promovem a reprodução, mesmo que impliquem a morte. 

De facto, uma fragilidade importante da TMT e de outras abordagens funcionalis-

tas é a sua dificuldade em mostrar como é que a ansiedade gerada pela morte poderia 

ser incapacitante para a fitness dos indivíduos. A reprodução não deveria ser posta em 

causa por essa ansiedade, até porque a motivação para procriar é associada por alguns 

autores à procura de imortalidade simbólica assegurada pela descendência (Lifton, 

1979). Se a necessidade de recorrer a estratégias de imortalidade simbólica fosse 

efectivamente diminuída pela crença numa imortalidade literal, então as crenças na 

imortalidade literal poderiam representar um perigo para a reprodução, já que de 

acordo com esta perspectiva, a necessidade de procriar para garantir a geração de 
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descendentes e aumentar a sensação de imortalidade simbólica poderia ser diminuída 

devido à crença numa VAM, capaz de garantir uma imortalidade literal. 

Uma visão meramente funcionalista da evolução das crenças na VAM acarreta as 

contradições teóricas acima mencionadas e parece ignorar o facto de que o largo 

espectro de crenças na VAM disponíveis nas culturas humanas não assume necessari-

amente que uma VAM benevolente e apaziguadora. Muitas vezes, a VAM prescrita 

no pensamento religioso humano é em si mesma uma potencial fonte de ansiedade, 

como iremos ver no Cap.9. Exemplos famosos são o Hades grego ou o She’ol do 

Judaísmo antigo ou a Casa do Pó da antiga Mesopotâmia, lugares de solidão extrema 

que eram antecipados com ansiedade pelos vivos (Cooper, 1992; Davies, 1987; Tay-

lor, 2000). 

Estas fragilidades teóricas sugerem a necessidade de ir além das abordagens que 

se centram em potenciais vantagens adaptativas ou funções psicológicas das crenças 

na imortalidade ou VAM. A sua presença universal deve-se certamente a uma conflu-

ência de vários factores evolutivos. 

2.2.4.  Comparação das várias perspectivas: comentário final 

As abordagens funcionais, isto é, que se centram nas funções adaptativas garanti-

das pelas crenças e práticas religiosas, não exploram suficientemente os mecanismos 

cognitivos nos quais a religiosidade assenta. Se queremos compreender as origens 

evolutivas de um traço cognitivo ou comportamental da espécie humana, não pode-

mos focar-nos apenas na função adaptativa que este cumpre, já que essa função não 

explica como é que o traço emergiu. Há uma distinção entre as razões para a origem 

histórica de um fenómeno e as bases para a sua utilidade corrente. É necessário con-

siderar ambas para ter uma noção apropriada das origens evolutivas de um determi-

nado fenómeno (Schloss, 2009).  

As perspectivas funcionalistas não conseguem oferecer hipóteses sobre os facto-

res cognitivos responsáveis pela facilidade com que os conceitos religiosos são adqui-

ridos pelas crianças ou a facilidade com que são transmitidos culturalmente (Atran, 

2006).  

Da mesma forma, consideramos redutora uma análise centrada apenas nos meca-

nismos cognitivos que garantem a transmissão cultural das ideias religiosas. Conhecer 

os constrangimentos cognitivos que guiam essa transmissão e as características que 

garantem o sucesso dos conceitos religiosos no pool cultural é importante, mas não 

podemos considerar que este conhecimento nos oferece uma visão completa da evo-

lução da religião e uma explicação da universalidade do fenómeno religioso na espé-

cie humana. Para explicar a religião de um ponto de vista psicológico é necessário 

mostrar como as crenças e práticas religiosas encontradas na nossa espécie podem ser 

explicadas pela acção dos mecanismos psicológicos (cognitivos, emocionais e moti-

vacionais) que a caracterizam e, eventualmente, pela fenomenologia da mente que é 
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gerada por esses mesmos mecanismos. Como iremos ver no próximo capítulo, a 

fenomenologia do Eu universal na nossa espécie parece ter um papel determinante na 

forma como a morte é representada e consecutivamente, no aparecimento de crenças 

na VAM. 

Uma compreensão adequada da evolução do pensamento e comportamento religi-

oso resultará da consideração de modelos multidimensionais, em que o regime selec-

tivo que deu origem e mantêm as disposições cognitivas relevantes para o comporta-

mento e pensamento religioso, deve ser considerado a par com os mecanismos que 

regulam a sua transmissão e evolução cultural.  
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3. EVOLUÇÃO DA MENTE HUMANA E REPRESENTAÇÃO 

DA PRÓPRIA MORTE (I): ONTOGENIA DO EU, 

CONSCIÊNCIA DA MORTE E A NATUREZA INTUITIVA 

DAS CRENÇAS NA VAM  

No capítulo anterior vimos como o estudo cognitivo das crenças na VAM tem 

vindo a ser feito no âmbito da CCR, especialmente do ponto de vista dos mecanismos 

que afectam a representação dos agentes mortos. 

Vários autores parecem presumir que as crenças na VAM podem ter origem no 

funcionamento normal de sistemas cognitivos dedicados a interpretar e inferir estados 

mentais de outros agentes (Bering, 2002, 2006; Boyer, 2001a). Ao mesmo tempo, 

alguns deles (Bering, 2002) parecem pressupor que os processos subjacentes à repre-

sentação de outros agentes sociais, incluindo os agentes mortos, estão dependentes de 

simulações de base introspectiva, defendendo uma visão simulacional da teoria da 

mente.  

Faz sentido, nesta perspectiva, presumir que a representação de agentes mortos 

esteja dependente da representação da própria morte, já que a operação mental impli-

cada na representação de um agente morto, de acordo com esta perspectiva, consiste 

em imaginar como é que seríamos se estivéssemos mortos: nós seríamos o modelo 

com base no qual é possível inferir os estados mentais dos outros agentes. 

Se a teoria da mente funciona efectivamente com base em processos simulacio-

nais que têm por base a introspecção, então a possibilidade de ter consciência de si 

próprio e pensar sobre os próprios estados mentais, seria um requisito para poder 

simular os estados de outros agentes, e nessa medida, a possibilidade de pensar sobre 

a própria morte e sobre o que nos irá acontecer quando morremos, antecede a possibi-

lidade de pensar sobre o que irá acontecer aos outros quando morrerem
29

.  

De facto, sabe-se que a capacidade para ter consciência de si próprio enquanto ob-

jecto no mundo, com uma identidade constante ao longo do tempo e situações, ante-

cede o aparecimento da capacidade para atribuir estados mentais aos outros agentes 

(Rochat, 2003, 2011). Por exemplo, o uso de pronomes pessoais como “Eu” antecede 

a utilização correcta de pronomes como “Tu” (Imbens-Bailey & Pan, 1998). Antes de 

serem capazes de compreender e prever os seus próprios estados mentais, as crianças 

são incapazes de antecipar os estados mentais de outros agentes (Gopnik & Slaughter 

(1991).  

Se a possibilidade de ter consciência dos próprios estados mentais antecede a pos-

sibilidade de pensar sobre os estados mentais dos outros agentes é muito provável que 

                                                   
29

 Mesmo considerando a abordagem rival para explicar o funcionamento da teoria da mente, cha-

mada de “Theory-Theory” (exemplos: Leslie, 1987; Gopnik, 1993), segundo a qual teorias implícitas 

sobre como se comportam os seres humanos em geral são usadas para prever as intenções, crenças, 

desejos e emoções dos outros agentes, a representação dos agentes mortos e representação da própria 

morte dependeriam, teoricamente, de mecanismos psicológicos idênticos. 
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a consciência da própria morte anteceda e condicione a consciência da morte dos 

outros. Por essa razão o estudo das origens psicológicas das crenças na VAM, numa 

perspectiva evolutiva, deve centrar-se, em primeiro lugar, nos mecanismos psicológi-

cos que afectam a representação da própria morte
30

. 

Ao longo deste capítulo iremos tentar compreender quais foram as alterações 

cognitivas que vieram a permitir a tomada de consciência da própria morte na linha-

gem Homo e perceber se os mecanismos cognitivos implicados na representação da 

própria morte contribuem naturalmente para a emergência de ideias intuitivas ou não-

reflexivas sobre a possibilidade de uma vida após a morte.  

3.1.  CONSCIÊNCIA DA MORTALIDADE E 

CONSCIÊNCIA DE SI PRÓPRIO  

Vários autores parecem considerar que a consciência da mortalidade se tornou 

possível apenas em Homo sapiens, com o desenvolvimento de um Eu simbólico e de 

uma capacidade linguística complexa (Leary & Buttermore, 2003; Sá-Nogueira 

Saraiva, 2012; Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo). No entanto, há quem sugira a 

possibilidade de que primatas superiores como os chimpanzés, orangotangos ou 

bonobos sejam capazes de ter alguma compreensão consciente da morte (Anderson, 

Gillies, & Lock, 2010; de Wall, 1996; Pettitt, 2011). Estes autores parecem basear a 

sua opinião no facto de em algumas situações os chimpanzés demonstrarem compor-

tamentos que sugerem uma resposta emocional à morte de conspecíficos e que relem-

bram os comportamentos de luto humanos. Por exemplo, Anderson, Gillies, & Lock 

(2010), descrevem como durante os últimos dias de Pansy, uma chimpanzé de 50 

anos de idade, os outros chimpanzés do grupo se mostraram calmos e atenciosos para 

com ela, alterando os seus hábitos e indo dormir para ao pé dela, em vez de se deslo-

carem para a plataforma onde habitualmente passavam a noite. Quando Pansy mor-

reu, inspeccionaram-lhe a sua boca e manipularam-lhe os seus membros, parecendo 

procurar a presença de sinais vitais. Pouco tempo depois, o macho adulto do grupo, 

Chippy, atacou o corpo, comportamento que os autores interpretaram como uma 

tentativa de ressuscitar o corpo ou, alternativamente, uma expressão de zanga ou 

frustração. Durante essa noite, a filha adulta com 20 anos de idade, Rosie, permane-

ceu junto ao cadáver da mãe e Blossom catou o seu filho, Chippy, durante um período 

invulgarmente longo. Os três chimpanzés mudaram de postura frequentemente duran-

te a noite, demonstrando um sono agitado. No dia seguinte, os três sobreviventes do 

grupo removeram palha que estava por cima do cadáver de Pansy e durante dias após 

                                                   
30

 Estamos a referir-nos aqui à possibilidade de ter uma representação e entendimento consciente 

da morte e não à compreensão implícita de que um agente está vivo ou morto, que poderá ser compará-

vel à capacidade de distinguir agentes animados de agentes inanimados e que faz parte do repertório de 

muitos animais devido à sua vantagem selectiva (a propósito desta diferença ver por exemplo, Bering, 

2001). 
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a morte, permaneceram letárgicos e comeram menos do que o normal. Verificou-se 

ainda que os três chimpanzés evitaram dormir, na plataforma onde Pansy morreu, 

durante vários dias. 

Ainda que Anderson, Gillies, & Lock (2010) vejam nestes comportamentos indí-

cios de práticas quase humanas como: vigília ao cadáver, limpeza do cadáver, luto e 

preservação do leito mortal intocado, os dados disponíveis sobre a reacção dos chim-

panzés aos cadáveres dos seus conspecíficos são variadas e estão longe de sugerir 

unanimemente que os chimpanzés têm, efectivamente, consciência de que os seus 

companheiros estão mortos.  

Não só há descrições de agressão e canibalismo aos cadáveres de crias chimpanzé 

por parte de elementos do seu grupo (Hosaka, Matsumoto-Oda, Huffman, & 

Kawanaka, 2000; Kooriyama, 2009), o que é claramente contraditório com o compor-

tamento de cuidado e luto descrito por Anderson, Gillies, & Lock (2010), como estão 

documentados vários casos em que as mães chimpanzé continuam a cuidar das suas 

crias mortas como se não percebessem que elas morreram. 

As mães transportam e cuidam dos cadáveres das suas crias durante vários dias e 

meses, catando-as regularmente e afastando os insectos que rodeiam o cadáver (Na-

kamichi, Koyama, & Jolly, 1996; Warren & Williamson, 2004), continuando a exibir 

comportamentos de cuidado de uma forma automática. O cadáver da cria acaba sem-

pre por ser abandonado, e apesar de não se saber qual ou quais as variáveis que de-

terminam o momento para o abandono finalmente ocorrer, especula-se que as mudan-

ças hormonais que ocorrem após a morte da cria e o fim da lactação, preparando a 

mãe para retomar o seu ciclo hormonal normal e poder voltar a conceber, acabem por 

levar a um desinvestimento e desinteresse pela cria (Biro, Humle, Koops, Sousa, 

Hayashi, Matsuzawa, 2010). 

O conjunto de informação disponível exige cautela na atribuição de consciência 

da morte aos primatas, especialmente devido às limitações da sua memória episódica 

(Suddendorf & Corballis,1997), que os impede de ter uma noção de si próprios e dos 

outros situada no tempo. 

De qualquer forma, faz sentido que se questione a capacidade dos primatas para 

ter consciência da morte, já que estes são os únicos animais não humanos que pare-

cem exibir algum grau de consciência de si próprios (ver Keenan, Gallup & Falk, 

2004) e das intenções dos outros agentes (Keenan, Gallup & Falk, 2004; Tomasello, 

2011).  

3.1.1.  Consciência de si: um processo filogeneticamente cumulativo? 

A ideia de que a consciência de si próprio é uma capacidade cognitiva que pode 

ocorrer em diversos níveis de complexidade em diferentes organismos é praticamente 

consensual na literatura actual. Diversos autores defendem que o desenvolvimento 

filogenético do Eu e da consciência do Eu ocorreu de uma forma incremental, sendo 
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possível encontrar experiências do Eu simples em praticamente todos os vertebrados 

e experiências do Eu ricas e diversificadas, em que a consciência de si próprio é 

possível em diversos níveis e modalidades, em sistemas nervosos complexos como o 

de Homo sapiens (Leary & Buttermore, 2003; Sá-Nogueira Saraiva, 2012). Também 

o desenvolvimento ontogenético do Eu decorre ao longo de várias etapas durante as 

quais se vai adquirindo a possibilidade de experienciar o Eu e ter consciência de si em 

modalidades cada vez mais complexas (Rochat, 2003), facto que ajuda a sustentar a 

necessidade de considerar a consciência do Eu como um fenómeno que implica várias 

capacidades cognitivas e está dependente de vários sistemas de processamento de 

informação (Leary & Buttermore, 2003). 

Determinar o momento em que, na nossa linhagem evolutiva, surgiu algum grau 

de consciência da mortalidade, dependerá da possibilidade de conhecer o nível de 

complexidade da experiência do Eu em cada etapa do processo filogenético que 

conduziu até Homo sapiens. Tendo em conta que as outras espécies Homo se extin-

guiram todas desde há cerca de 30 000 anos atrás
31

, a reconstrução das origens filo-

genéticas do Eu humano depende, em grande medida, do recurso a informação indi-

recta disponível no registo fóssil e arqueológico.  

Juntando dados arqueológicos, mas também desenvolvimentistas e as propostas 

mais recentes sobre a evolução do Eu, inteligência, memória e linguagem, procurar-

se-á apresentar uma proposta sobre as possíveis origens evolutivas da consciência da 

morte e das crenças na VAM. 

3.1.2.  Níveis de consciência do Eu 

O Eu é um processo que implica vários níveis de processamento, existindo a pos-

sibilidade de experienciar diversas modalidades ou níveis de consciência de si próprio 

(Leary & Buttermore, 2003; Morin, 2006). Diversos autores distinguiram a possibili-

dade de ter consciência de si enquanto sujeito e enquanto objecto de atenção. Esta 

distinção clássica deu origem a díades de conceitos como: I e Me (William James, 

1890); Self as subject of knowledge e Self as object of knowledge (Allport, 1943) 

Objective self-awareness e Subjective self-awareness (Duval & Wicklund, 1972) e 

Eu-sujeito e Eu-objecto (Sá-Nogueira Saraiva, 2003). Recentemente, António Damá-

sio (2010), revisitando a formulação de William James, salientou a importância de 

distinguir o Eu-enquanto-sujeito e o Eu- enquanto-objecto. 

Enquanto a subjective self-awareness ou consciência subjectiva de si, corresponde 

à regulação automática dos organismos, a objective self-awareness ou consciência 

objectiva de si, assemelha-se ao observador do processo de tomada de consciência 

subjectiva de si (Lewis, 1991).  

                                                   
31

 Estima-se que Homo neandertalensis, a espécie Homo que sobreviveu mais tempo e foi contem-

porânea dos primeiros Homo sapiens modernos, se tenha extinguido há cerca de 30 000 -24 000 anos 

atrás (Coolidge & Wynn, 2009). 
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A consciência de si próprio enquanto sujeito ou Eu-sujeito ocorre quando temos a 

atenção focada no exterior e estamos concentrados numa actividade. O Eu-sujeito 

corresponde a uma experiência de si enquanto unidade coesa de representação do 

mundo, separada desse mundo que dirige funções psicológicas sendo sujeito de emo-

ções, pensamentos e intenções. Strawson (2009) chama self-experience a esta experi-

ência de si como um sujeito interno de experiência ou local de consciência de self-

experience.  

 Quando a atenção é focada no próprio Eu e temos a possibilidade de nos conside-

rar de um ponto de vista objectivo e ganhar consciência das nossas características 

pessoais, quer externas e públicas, quer internas e privadas, ganhamos consciência de 

nós próprios enquanto objectos que existem no mundo. A noção do Eu-objecto é o 

resultado desses estados em que a atenção se foca no Eu e temos a possibilidade de 

nos auto-observar e conhecer. Este tipo de consciência de si é aquilo a que comum-

mente se chama self-awareness na literatura psicológica (Lewis, 1991), sendo o 

aspecto da experiência do Eu que tem recebido mais atenção no seio da Psicologia, e 

que se traduz na proliferação de estudos e artigos sobre o auto-conceito, auto-estima e 

auto-regulação (Leary & Buttermore, 2003).  

Sedikides & Skowronski (1997) consideram necessário distinguir entre um Eu-

objecto básico e um Eu-objecto simbólico, considerando que nos humanos a consci-

ência objectiva de si dá origem a uma consciência simbólica de si, já que formamos 

uma representação cognitiva abstracta de nós próprios através da linguagem. Enquan-

to algum grau de consciência objectiva de si poderá estar presente noutros primatas, 

de acordo com os autores, apenas a nossa espécie é dotada da capacidade de gerar 

uma representação do seu Eu que para além de objectiva é simbólica, já que consiste 

numa representação abstracta guiada por conceitos culturalmente partilhados. O Eu-

simbólico depende de uma colecção de redes proposicionais, esquemas, protótipos e a 

localização do Eu ao longo de traços multidimensionais. A sua estrutura é relativa-

mente estável, persiste ao longo do tempo e sofre transformações previsíveis em 

função do desenvolvimento normal. 

Tendo em conta que a construção de representações simbólicas sobre o nosso 

próprio Eu está dependente de conceitos culturalmente partilhados, o Eu-objecto 

simbólico varia ao longo das culturas, existindo diferenças nos traços mais e menos 

valorizados de acordo com o contexto cultural especifico (Chentsova-Dutton & Tsai, 

2010; Markus & Kitayama, 1991). Uma espécie onde o Eu-objecto atingiu o estatuto 

de Eu-simbólico, de acordo com a definição de Sedikides & Skowrenski (1997), 

deverá apresentar sinais de uma especificidade cultural quanto às características 

valorizadas no Eu, não só nos seus aspectos públicos como privados, mas especial-

mente visível nos aspectos públicos do Eu, ligados à aparência física e interacção 

social. O Eu objecto simbólico, tal como a religião, arte, arquitectura ou alimentação 

de uma cultura, apresenta aspectos específicos desse contexto cultural ainda que seja 

possível identificar uma estrutura comum transcultural que denuncia aspectos univer-
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sais da cognição humana (Leary & Buttermore, 2003; Sedikides & Skowrenski, 

1997). 

Este Eu-objecto simbólico é provavelmente um produto filogeneticamente recen-

te, tal como Sedikides & Skowrenski (1997) propõem, já que ele consiste num 

“upgrade” do Eu-objecto e se sabe que a consciência objectiva de si é uma conquista 

filogenética e ontogeneticamente mais recente do que a consciência subjectiva de si 

(Leary & Buttermore, 2003; Lewis, 1991; Morin, 2006; Rochat, 2003; Sá-Nogueira 

Saraiva, 2012; Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo; Sedikides & Skowrenski, 1997).  

De facto, a consciência subjectiva e objectiva de si parecem constituir sistemas ou 

mecanismos psicológicos distintos, já que dependem do funcionamento de áreas 

cerebrais distintas: a consciência do Eu como sujeito parece estar relacionada com a 

actividade do sistema límbico enquanto a consciência do Eu como objecto parece 

depender da actividade dos lobos frontais e parietais (LeDoux, 1989, 1990, 2002; Lou 

et al., 2004; Pribram,1984; Stuss, 1991; Weiskrantz,1986).  

3.1.2.1.  Desenvolvimento ontogenético do Eu-sujeito e Eu-objecto 

3.1.2.1.1.  Consciência mínima do Eu: Eu-sujeito nos primeiros meses de idade 

A experiência do Eu enquanto sujeito-agente distinto do ambiente parece ser inata 

(Lewis, 1990,1991; Rochat, 2003). Imediatamente após o nascimento, os bebés de-

monstram ter uma noção da diferença entre o seu próprio corpo e os outros corpos e 

objectos do ambiente. Eles são capazes de distinguir entre estimulação que tem ori-

gem no seu corpo ou numa fonte externa, detectando informação invariante que 

especifica o seu próprio corpo como uma entidade que é experienciada de forma 

distinta dos outros corpos ou objectos. Aos dois meses de idade, os bebés demons-

tram claros sinais de ter noção de como o seu próprio corpo se situa em relação a 

outros objectos do ambiente (Lewis, 1990; Rochat, 2003).  

Até aos 8 meses de idade, está disponível apenas uma consciência anoética em 

que o processamento da informação é feito de uma forma automática. Nesta fase, 

estímulos previamente encontrados no ambiente despoletam rotinas de comportamen-

to aprendidas, sem que a pessoa tenha consciência de como é o conhecimento foi 

aprendido (Wheeler, Stuss, & Tulving, 1997).  

Entre os oito a nove meses de idade até cerca dos dois anos e meio, as capacida-

des de memória da criança vão aumentando, permitindo-lhe recordar acontecimentos. 

A memória liberta a criança do conhecimento do aqui e agora. Ela começa a ser capaz 

de recordar que um objecto esteve presente mesmo quando este é escondido (perma-

nência do objecto), sendo capaz de representar objectos que não estão a ser percepci-

onados no presente (Lewis, 1990, 1991). Uma consciência noética vem juntar-se à 

consciência anoética, passando a existir a capacidade para recuperar factos, cognições 

e itens da memória objectiva. A criança começa a ser capaz de codificar, recuperar e 
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manter processamento sobre algo que não está fisicamente presente no ambiente 

imediato. Esta capacidade não inclui no entanto ainda a possibilidade de re-

experienciar acontecimentos pessoais ou projectar o Eu no futuro.  

O Eu da criança até cerca dos dois anos e meio limita-se à noção de um Sujeito 

permanente que se diferencia dos outros (Lewis, 1991), estando presentes as capaci-

dades ecológicas e interpessoais do Eu (Neisser, 1988) e, de forma muito limitada, 

começa a surgir também uma noção temporal
32

 do Eu (Neisser, 1991; Leary & But-

termore, 2003).  

3.1.2.1.2. Consciência objectiva do Eu: aparecimento do Eu-objecto aos dois anos 

e meio 

Por volta dos dois anos e meio uma auto-consciência subjectiva mínima começa a 

ser acrescida de uma auto-consciência explícita e conceptual (Rochat, 2011), dando 

origem a uma noção do Eu-objecto (Sá-Nogueira Saraiva, 2003; Sá-Nogueira Saraiva, 

2012) ou Me (James, 1890).  

Nesta idade a criança desenvolve a capacidade para usar processos simbólicos e 

as suas representações deixam de ser realistas passando a constituir representações 

dessas representações, o que acaba por permitir que o próprio Eu seja experienciado 

como um objecto entre outros objectos no mundo (Amsterdam & Levitt, 1980). O 

aparecimento de competências metacognitivas e reflexivas neste período parece estar 

relacionado com a maturação ontogenética da região rostrolateral do córtex pré-

frontal (Zelazo Moscovitch,& Thompson, 2007), que se sabe estar envolvida na 

capacidade para atribuir estados mentais a outros agentes sociais (Zaki, Weber, Bol-

ger, & Ochsner, 2009), bem como no raciocínio complexo, pensamento abstracto e 

recuperação de memórias (McCaig, Dixon, Keramatian, Liu, & Christoff, 2011). 

Paralelamente ao aumento das competências simbólicas e linguísticas que se tra-

duz na emergência de linguagem gramaticalmente articulada bem como uma explosão 

do vocabulário, incluindo palavras como Eu (Me) e Meu (Mine) (Bates, 1990; To-

masello, 1998,2000), as crianças começam a demonstrar algum grau de consciência 

do Eu como objecto (Rochat, 2003, 2011).  

As alterações evidentes no desempenho no teste da marca no espelho ou mirror-

mark test no original, que surgem nesta etapa, são consideradas o indício comporta-

mental mais óbvio do desenvolvimento cognitivo que caracteriza esta faixa etária. 

Este teste foi desenvolvido há cerca de 40 anos por Amsterdam (1972) e Gallup 

(1970) e continua a ser considerado o melhor teste para a presença de consciência de 

si próprio como objecto na literatura desenvolvimentista e comparativa (Sedikides & 

Skowrenski, 1997; Rochat, 2011).  
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 Ecological, Interpersonal e Extended-self abilities no original (Neisser, 1991). 
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No mirror-mark test a criança é colocada frente a um espelho. Depois é colocada 

uma marca numa parte do corpo da criança de forma a ser visível apenas através do 

espelho. Esta colocação é feita sem que a criança se aperceba. Posteriormente, já com 

a marca colocada, a criança é novamente posicionada frente ao espelho.  

Até aos 12 meses de idade as crianças tendem a encarar a sua imagem como uma 

outra criança. Depois, começam a demonstrar curiosidade relativamente ao espelho, e 

também a reagir de forma apreensiva, com choro e evitação do olhar. Por volta dos 14 

a 20 meses de idade, algumas crianças começam a demonstrar embaraço ou vergonha 

quando se olham no espelho (Amsterdam,1972). E a partir da segunda metade do 2º 

ano de vida, todas as crianças testadas no ocidente respondem ao teste do espelho 

tentando agarrar a marca colocada no seu corpo, frequentemente para a remover 

(Rochat, 2003). Este desempenho é normalmente visto como um indício da existência 

de uma representação do Eu em qualquer organismo, já que ao exibir esse comporta-

mento os indivíduos parecem demonstrar a capacidade para compreender a imagem 

no espelho como o seu próprio corpo. Para muitos autores, isso seria impossível sem 

a existência de um esquema corporal ou alguma forma de representação corporal que 

pode ser comparada com o que é visto no espelho (Lewis, 1991). 

Ainda que as crianças nesta faixa etária pareçam começar a ter alguma noção do 

seu Eu-objecto, ele está longe de estar totalmente desenvolvido. Até aos quatro anos 

de idade as crianças lutam com a ambiguidade da imagem do espelho, e por vezes 

oscilam entre ver-se a si próprios no espelho ou ver outra pessoa a olhar para si (Ro-

chat, 2003). 

O Eu-objecto surge frequentemente como um Outro que não é fácil de reconciliar 

com o Eu-sujeito, dilema a que Rochat (1995, 2003) chama “Paradoxo Eu mas não 

Eu”
33

. Por exemplo, Povinelli (2001, pág. 81) dá o exemplo de uma criança de três 

anos de idade chamada Jennifer que ao ver um filme na televisão em que ela aparece 

com uma marca colada na sua testa diz o seguinte
34

: “É a Jennifer…é um autocolan-

te, mas porque é que ela está a usar a minha camisa? 

Esta sensação de ambiguidade entre o Eu-sujeito directamente experienciado e o 

Eu-objecto observado no espelho, permanece de alguma forma ao longo da vida, já 

que o Eu reflectido no espelho está mais próximo do Eu como é visto pelos outros do 

que como visto por nós (Merleau-Ponty, 1964, pág. 136). Talvez por isso a sensação 

de olhar o espelho desperte frequentemente alguma estranheza, implicitamente pre-

sente nos mitos e lendas sobre o efeito mágico e perigoso dos espelhos (Rochat & 

Zahavi, 2011). 

A capacidade de reconhecer a imagem no espelho como a imagem do seu próprio 

corpo exige à criança que se torne um espectador de si próprio e se veja como um 

objecto, adoptando um ponto de vista distanciado, semelhante ao que os outros adop-
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 No original: “Me but not me paradox”. 
34

 No original: “It’s Jennifer…it’s a sticker”, “but why is she wearing my shirt?” 
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tam (Rochat & Zahavi, 2011). Aparentemente, a capacidade para ter noção do Eu 

como um objecto não é um fenómeno de tudo ou nada que é adquirida de uma só vez, 

mas está sujeita a um processo de desenvolvimento que depende da maturação neuro-

nal e cognitiva da criança a partir dos 2 anos de idade e que só se completa por volta 

dos 4-5 anos de idade (Lewis, 1991;Rochat,2003,2011; Rochat & Zahavi, 2011). 

3.1.2.1.3. Eu-objecto extensível no tempo: compreensão da dimensão temporal do 

Eu e integração do sujeito e objecto por volta dos quatro anos  

Apenas por volta dos quatro anos de idade se verifica que a maioria das crianças 

responde: “Eu” (“Me”, no original
35

), em vez de dizer o seu nome próprio, quando 

lhe perguntam quem é a pessoa que aparece num vídeo (Rochat, 2003). Isto sugere 

que até esta idade, o Eu-sujeito e Eu-objecto não estão completamente integrados 

numa identidade pessoal coesa. Esta integração depende da tomada de consciência da 

dimensão temporal do Eu, isto é, da permanência e continuidade do Eu ao longo do 

tempo e situações.  

De facto, antes dos quatro anos de idade as crianças são incapazes de codificar in-

formação de uma forma episódica, isto é, enquanto algo que foi pessoalmente experi-

enciado, mas apenas de uma forma semântica (Perner et al., 2007). Wheeler, Stuss & 

Tulving (1997) sugerem que antes dos quatro anos a criança não consegue perceber 

que algo lhe aconteceu como uma experiência que é subjectiva e que fica integrada na 

perspectiva pessoal do recordador. Não existe ainda, na criança, a consciência da sua 

existência ao longo do tempo. 

É por essa razão que as crianças de três anos têm dificuldade em tarefas de recor-

dação episódica, já que tendem a recordar os acontecimentos de uma forma semântica 

e desligada. Já as crianças de cinco anos demonstram um desempenho muito superior 

(Tulving, 2004).  

Em conclusão, apesar de alguma noção do Eu-objecto começar a surgir a partir 

dos 2-3 anos, esta apenas se consolida por volta dos 4-5 anos, altura em que a criança 

começa a demonstrar algum grau de consciência auto-noética (Tulving, 1985; Whee-

ler, Stuss, & Tulving, 1997) ou “Extended-self ability” (Neisser, 1991), isto é, a ser 

capaz de viajar mentalmente no tempo e perceber a continuidade do Eu no passado, 

presente e futuro.  

Para alguns autores (Perner & Ruffman, 1995), o fenómeno de amnésia infantil, 

caracterizado pela ausência de memórias autobiográficas até cerca dos 3-4 anos de 

idade ou mais, nos adultos, poderá ser uma consequência de até essa idade a memória 

episódica não estar devidamente amadurecida e associada à experiência do Eu, de 

forma a permitir que a recordação seja acompanhada da compreensão da origem ou 

                                                   
35

 Em português a confusão entre o Eu-sujeito e Eu-objecto é maior pela inexistência de um termo 

para designar o Eu visto numa perspectiva pública ou objectiva (Sá-Nogueira Saraiva, 2010). 



 108 

fonte da informação recordada e a relação entre essa informação e o Eu presente e 

passado.  

A capacidade para conceber o Eu como objecto e o representar como o agente e 

experienciador de acções ou estados mentais é necessária para o funcionamento da 

memória episódica (Kihlstrom, 1997). Ao mesmo tempo, para que a percepção do 

Eu-objecto seja compreendida como um agente contínuo, com uma identidade per-

manente ao longo do tempo é necessário que a memória episódica permita viajar 

mentalmente e recordar o passado e imaginar o futuro (Suddendorf & Corballis,1997; 

Suddendorf & Corballis, 2007). Isto indica que entre os 2-3 anos e os 4-5 anos, a 

maturação do Eu e da memória episódica decorrem interactivamente, dando origem a 

uma noção do Eu que integra a sua percepção como sujeito e agente e a sua represen-

tação como objecto numa identidade pessoal única que é entendida como consistente 

e permanente ao longo do tempo. 

3.1.2.1.4. Aplicação da consciência objectiva do Eu às mentes dos outros: o 

aparecimento da teoria da mente por volta dos 4-5 anos 

Assim que as crianças começam a ser capazes de se reconhecer como entidades 

duradouras no tempo e a situar-se como um objecto no presente, passado e futuro, 

começam também a ser capazes de compreender melhor os outros agentes e a repre-

sentá-los como pessoas dotadas de intenções, sentimentos e pensamentos próprios 

(Rochat, 2003, 2011)
36

. A partir dos cinco anos, as crianças demonstram ter em conta 

a perspectiva dos outros, os seus estados mentais e intenções, conseguindo prever se 

outra pessoa tem uma crença falsa ou verdadeira
37

 (Wellman & Liu, 2004). Sabe-se 

que este desenvolvimento é universal (Callaghan et al., 2005) e que continua após os 

cinco anos (Miller, 2009). 

O amadurecimento da consciência de si próprio parece dotar a criança, a partir 

desta etapa, da capacidade para simular adequadamente os seus próprios estados 

mentais e subsequentemente, os estados mentais dos outros agentes. Gopnik & 

Slaughter (1991) fizeram uma variação da tarefa de falsa crença em que se mostra-

                                                   
36

 Uma compreensão básica ou implícita dos outros como agentes diferenciados do próprio, guia-

dos por objectivos e intenções parece estar presente mais cedo, guiada pela diferenciação entre Eu e não 

Eu presente logo à nascença e por indicadores sensório-motores básicos, permitindo uma intersubjecti-

vidade primária (Gallagher & Hutton, 2008). Um exemplo desta capacidade para interagir com os 

outros com base numa intencionalidade sensório-motora são os comportamentos de imitação demons-

trados pelos recém-nascidos (Gallagher & Meltzoff, 1996). Aqui estamos a referir-nos à capacidade de 

compreender os outros explicitamente como agentes dotados de emoções, pensamentos, crenças e 

intenções próprias, que parece surgir apenas com a noção de um Eu-objecto situado no tempo e quando 

as competências executivas e linguísticas das crianças atingem um certo nível de desenvolvimento. 
37

 Esta capacidade é identificável através do desempenho das crianças desta idade na conhecida ta-

refa de falsa crença (False –belief task), em que o sucesso depende da compreensão da diferença entre 

as crenças e conhecimento do próprio e o dos outros.  
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vam objectos enganadores como uma caixa de rebuçados cheia de lápis, a um grupo 

de crianças com três anos. Em seguida perguntava-se às crianças: “Quando viste a 

caixa pela primeira vez, antes de a abrires, o que é que pensavas que estava lá den-

tro?” Mais de 50% das crianças acreditavam que tinham originalmente pensado que 

dentro da caixa estavam lápis. 

 Aparentemente, a razão pela qual as crianças falham nas tarefas de falsa-crença 

deve-se ao facto de elas não conseguirem aceder à sua própria crença inicial sobre a 

caixa. Incapazes de simular o seu próprio estado mental inicial, são incapazes de 

simular o do outro.  

Para Gopnik & Slaughter (1991), estes dados sugerem ainda que a teoria da mente 

e a noção do Eu-objecto se desenvolvem interactivamente: assim que a criança adqui-

re uma consciência do Eu madura ela torna-se capaz de fazer atribuições de estados 

mentais complexas como as implicadas na tarefa de falsa-crença. 

Esta capacidade aumentada para compreender e simular a mente do próprio e dos 

outros parece estar não só associada à maturação do Eu e consciência auto-noética 

que ocorre neste período, mas também ao desenvolvimento das funções executivas 

(memória de trabalho, capacidade de inibição de resposta, resistência à interferência e 

planeamento, por exemplo) e capacidades linguísticas (sobretudo pragmática e sinta-

xe) da criança (Apperly, Samson, & Humphreys, 2009, Suddendorf & Corballis, 

1997). 

A maturação destas competências parece ocorrer de forma interactiva e reflecte a 

aquisição da capacidade de pensar recursivamente (Corballis, 2011). A recursão 

consiste numa regra, procedimento ou algoritmo cuja implementação implica que este 

seja aplicado sucessivamente aos resultados anteriores da sua aplicação (Coolidge & 

Wynn, 2009; Corballis, 2011). O pensamento recursivo consiste por isso num proce-

dimento circular, em que o nível seguinte está como que “embutido” no anterior: A 

pensa que B pensa que C (e isto poderia ser potencialmente infinito).  

A capacidade para pensar sobre os próprios pensamentos exige o aparecimento de 

um Eu recursivo, tal como a capacidade para ter memórias episódicas é recursiva, já 

que exige que o Eu presente se situe relativamente ao Eu no passado (Corballis, 

2011). Também os raciocínios de intencionalidade envolvidos na teoria da mente são 

necessariamente recursivos: “Eu penso que ele pensa que…” (Corballis, 2011; Dun-

bar, 2004; Coolidge & Wynn, 2009). 

Tem sido sugerida uma relação entre o pensamento recursivo envolvido na teoria 

da mente e linguagem e a memória de trabalho e outras funções executivas (Corballis, 

2011). A linguagem e teoria da mente parecem desenvolver-se interactivamente e 

ambas exigem a capacidade para pensar recursivamente (Aboitiz et al., 2006a, 2006b; 

Corballis, 2007; Miller, 2009). Tendo em conta que depois dos cinco anos se verifica 

um aumento das duas competências, há quem sugira que o factor responsável por 

essas alterações é um incremento adicional na memória de trabalho e o amadureci-

mento de outras funções executivas (Corballis, 2007). 
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Entre os 5 e os 9 anos de idade, a teoria da mente continua a desenvolver-se. Se 

por volta dos 4-5 anos, as crianças começam a ser capazes de compreender que as 

crenças são representações mentais e nem sempre reflectem directamente e/ou correc-

tamente a realidade, por volta dos 6-9 anos, as crianças começam a ser capazes de 

compreender que os outros podem ter crenças acerca das crenças dos outros (“Eu sei 

que a Maria acredita que o Paulo acredita que o chocolate está na caixa verde”, por 

exemplo. Miller, 2009)
38

. Este tipo de raciocínios de segunda ordem constitui uma 

forma de pensamento recursivo que envolve mais níveis de intencionalidade (Dunbar, 

2004).  

Ainda que não exista um consenso quanto aos factores implicados na mudança 

qualitativa verificada entre o momento em que as crianças são capazes de responder 

acertadamente apenas às tarefas de primeira ordem (4-5 anos) e o momento em que 

passam a ser capazes de responder acertadamente a tarefas que envolvem raciocínios 

de segunda ordem (6-9 anos) sabe-se que o raciocínio nas tarefas de falsa-crença é 

afectado quando a memória de trabalho é requisitada ao mesmo tempo (McKinnon & 

Moscovith, 2007; Bull, Phillips, & Conway, 2008). 

A maturação das funções executivas pode ocorrer ao longo de várias etapas e 

permitir avanços e melhorias graduais nas competências sociais e linguísticas da 

criança. A emergência de uma consciência moral do Eu depende da aquisição de 

controlo executivo sobre as propensões egoístas básicas que visam a maximização 

dos ganhos para o próprio e a tendência para agir centrado nas intenções e motivações 

pessoais (Rochat, 2011). Este controlo é alcançado à medida que a capacidade das 

funções executivas aumenta, em particular a capacidade para inibir impulsos egoístas 

e a procura de gratificação imediata e considerar os motivos, estados mentais e pers-

pectiva dos outros. A capacidade de se colocar “na pele do outro” (Sá-Nogueira 

Saraiva,2010,2012) e imaginar o que este poderá pensar, sentir e querer numa deter-

minada situação exige uma descentração relativamente à própria mente, que se torna 

possível nesta etapa do desenvolvimento, já que é por volta dos 5 anos nas crianças 

normais, que ocorre a maturação das regiões pré-frontais do cérebro, nomeadamente 

do córtex pré-frontal medial, um sistema cerebral com maturação tardia ligado ao 

processamento de ordem superior dos sinais neuronais (Gallagher & Frith, 2003). 

O tipo de cooperação intensa que encontramos na nossa espécie depende não só 

da capacidade para considerar os outros como agentes intencionais, mas também da 

                                                   
38

 Isto é avaliado através de tarefas de falsa-crença de segunda ordem (ver Miller, 2009), em que a 

criança precisa de compreender não só que a crença de alguém pode ser diferente da realidade (como 

acontece nas tarefas de falsa-crença de primeira ordem), mas também que a crença de alguém relativa-

mente àquilo que alguém pensa sobre a realidade pode envolver acreditar que o outro pensa algo errado 

sobre a realidade, caso se saiba que a pessoa em causa possua informação errada sobre a realidade. Por 

exemplo: Se a Maria pedir ao Pedro que coloque o chocolate na caixa verde e, sem que ele saiba, o tire 

da caixa e o coloque noutro sítio, é provável que o Pedro pense que o chocolate continua na caixa verde 

e que o procure nesse sítio. Se uma criança já conseguir fazer raciocínios de intencionalidade que 

envolvem dois níveis de intencionalidade, ela deverá ser capaz de responder que a Maria acredita que o 

Pedro acredita que o chocolate está na caixa verde. 
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capacidade para controlar os impulsos egoístas e ter em consideração os estados 

mentais que é possível antecipar nos outros agentes, demonstrando uma motivação 

para aquilo a que Tomasello (2006) chama de intencionalidade partilhada. Plotkin 

(2007) defende que a Cultura humana como a conhecemos foi possível com o apare-

cimento da linguagem, da teoria da mente e da responsividade humana à força social. 

Este terceiro factor parece estar dependente da consciência moral do Eu que emerge 

aos 5 anos de idade nas crianças. Sem uma aceitação de normas e princípios que 

podem exigir pôr em causa a auto-gratificação para bem do grupo, a criação de insti-

tuições sociais teria sido impossível. 

O Eu-objecto (simbólico) humano não é só uma representação abstracta do Eu 

que o situa no tempo e no espaço, e está dependente da capacidade simbólica e lin-

guística, mas também uma construção cultural sensível ao espaço social e que inclui 

uma consciência moral do Eu e dos Outros.  

3.1.2.1.5. Consciência da mortalidade do Eu e do Corpo 

Entre os quatro a cinco anos de idade surge uma noção de Eu-objecto madura, 

com noção da extensão no tempo que permite o desenvolvimento de uma teoria da 

mente, e ainda uma consciência moral do Eu que contribui para ajudar a criança a 

situar o seu comportamento no espaço social e criar alianças duradouras com outros 

agentes sociais.  

Por volta desta idade, estão reunidas as condições necessárias para a criança ter 

noção da sua mortalidade. Vários autores consideram que a consciência da própria 

morte só é possível a partir do momento em que se é capaz de ter noção de si próprio 

como um objecto situado no tempo e no espaço. A capacidade para pensar sobre o Eu 

de uma ponto de vista distanciado, enquanto objecto de atenção possível de imaginar 

no passado e no futuro, viria a permitir compreender que temos um princípio e um 

fim (Silvia, 2001; Sá-Nogueira Saraiva, 2003).  

A identificação com outros agentes sociais que surge a partir do momento em que 

a teoria da mente se torna funcional, viria a permitir à criança antecipar que, tal como 

outros agentes no mundo, ela também irá morrer (Bloom, 2004).  

De facto, uma meta-análise de vários estudos sobre o desenvolvimento do concei-

to da morte demonstrou que entre os cinco a sete anos de idade se adquire um concei-

to de morte que integra a noção de irreversibilidade, cessação e 

de
39

(Speece & Brent, 1984). Este resultado está de acordo com a previsão de que a 

consciência da morte requer a presença de um Eu-objecto temporalmente situado 

(Leary & Buttermore, 2003; Sá-Nogueira Saraiva, 2003; Silvia, 2001). Hornblum 

(1978, citado por Speece & Brent, 1984) verificou que as crianças com uma noção 

                                                   
39

 A irreversibilidade diz respeito à impossibilidade de uma pessoa morte voltar a ficar viva, a ces-

sação diz respeito ao fim de todas as funções vitais com a morte e a universalidade à compreensão de 

que todos os seres vivos morrem inevitavelmente. 
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linear de tempo, capazes de compreender e integrar ideias de sucessão, duração e 

simultaneidade temporal, compreendiam melhor a noção de irreversibilidade e cessa-

ção implicadas na morte. 

Kane (1979) estudou 122 crianças entre os 3 e 12 anos de idade e verificou que 

com 3 anos, apenas 1% das crianças compreendia a irreversibilidade, 18% compreen-

dia a cessação e nenhuma compreendia a universalidade da morte. No entanto aos 4 

anos estas percentagens subiam para 58%, 18% e 42%, respectivamente. 

A autora verificou ainda que as crianças começam por entender a morte como um 

estado em que funções fisiológicas vitais como a respiração ou batimento cardíaco 

terminam, mas em que funções cognitivas como o pensamento ou sentimentos conti-

nuam a ocorrer (Kane, 1979). Para a autora esta diferença deve-se ao facto de ser 

mais fácil para as crianças focar-se em aspectos mais visíveis da disfuncionalidade do 

organismo do que em aspectos mais subtis como os cognitivos. 

No entanto, a autora verificou que, apesar da tendência para considerar a cessação 

de estados psicológicos internos após a morte aumentar com a idade das crianças, 

continua sempre a haver uma diferença entre funções biológicas e psicológicas: em 

todas as faixas etárias as funções biológicas são consideradas mais prováveis de 

terminar após a morte do que as psicológicas. O mesmo padrão de resultados foi 

encontrado por Bering & Bjorklund (2004) e Bering et al. (2005), que compararam 

crianças de várias faixas etárias entre os 4 e 12 anos de idade. Nos adultos verifica-se 

a mesma tendência: as experiências emocionais, epistémicas e motivacionais são 

atribuídas aos agentes mortos com uma frequência superior às experiências biológi-

cas, psicobiológicas ou perceptivas (Bering, 2002, ver capítulo 2, pág. 80). 

Aparentemente existe uma tendência para considerar a morte como uma condição 

em que os estados psicológicos podem continuar a existir, desde tenra idade. Se as 

crenças numa VAM dependessem apenas de uma aprendizagem cultural explícita e a 

tendência mais básica fosse considerar a morte como o fim de todas as funções do 

organismo, tal como Astuti & Harris (2008) sugerem (ver Cap.2 pág. 84), então seria 

expectável o padrão oposto: as crianças começariam por achar que todas as funções 

cessam com a morte e à medida que crescem e são educadas quanto à possibilidade 

de uma parte de si, a alma, continuar a existir depois da morte, iriam passando a achar 

que alguns estados mentais podem continuar apesar das funções biológicas cessarem. 

Provavelmente, esta diferença na compreensão da cessação de estados biológicos 

versus psicológicos não depende apenas das limitações do conhecimento biológico 

das crianças, e reflecte uma distinção básica que está presente desde a infância preco-

ce: a distinção entre corpo e mente/alma (Bloom, 2004).  

De acordo com Bloom (2004, 2007) o corpo é experienciado como uma proprie-

dade do Eu/alma, algo que lhe pertence e que é coordenado por ela. Esta distinção 

entre corpo e alma poderá ser uma consequência da tendência potencialmente inata 

para distinguir duas classes de objectos: objectos físicos inanimados e agentes anima-

dos. Pelo menos a partir dos cinco meses de idade, os bebés humanos parecem ter 
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expectativas distintas quanto ao comportamento de objectos físicos inanimados e 

agentes humanos. A expectativa de solidez, coesão e movimento contínuo no espaço 

aplica-se apenas aos objectos inanimados, o que sugere que os agentes humanos não 

são compreendidos como objectos materiais (Kuhlmeier, Bloom, & Wynn, 2005). 

Tendo em conta que somos simultaneamente agentes intencionais e físicos, esta 

distinção inata entre agentes e coisas introduz alguma confusão sobre aquilo que 

somos. A partir do momento em que somos capazes de ter alguma noção objectiva do 

Eu e representar o nosso corpo como um objecto que nos pertence, este dualismo 

mente-corpo deixa de ser implícito e passa a ser explícito. A maturação da consciên-

cia objectiva do Eu permite o aparecimento de uma representação do Eu-objecto (Sá-

Nogueira Saraiva, 2003), que inclui o corpo, aparência física, características de per-

sonalidade, estatuto social (Sá-Nogueira Saraiva, 2012; aiem) e todas as característi-

cas privadas e públicas do Eu (Fenigstein, Scheier, & Buss, 1975).  

Esta capacidade de distanciamento relativamente ao Eu-sujeito, permite perceber 

a diferença entre o que somos e o que desejaríamos ser e contribui certamente para 

aumentar a sensação de que o corpo, tal como outras características psicológicas e 

sociais, nos pertencem mas não são necessariamente aquilo que nós somos subjecti-

vamente (Sá-Nogueira Saraiva, 2003). O Eu-sujeito, ou a experiencia de existir como 

sujeito que sente, pensa e faz coisas no mundo, é diferente dessa imagem de nós 

mesmos a que acedemos retrospectivamente e reflexivamente, o Eu-objecto. Ao 

contemplar o próprio Eu como um objecto exterior, ele surge como um outro: “Eu é  

outro” (Rimbaud, 1871-1931)
40

. Exemplos claros da diferença entre a experiência do 

Eu como sujeito e objecto podem ser encontrados na literatura (Sá-Nogueira Saraiva, 

2010). A obra de Fernando Pessoa
41

, Vergílio Ferreira
42

 ou Jorge Luís Borges
43

, estão 

                                                   
40

 No original: “Je est un autre”. 
41

 “De quem é o olhar/Que espreita por meus olhos?/Quando penso que vejo/ Quem continua  

vendo/Enquanto estou pensando?”(Primeiros cinco versos da Terceira parte do poema “A múmia” 

de Fernando Pessoa, incluído na série Episódios ,edição Assírio & Alvim, 1998, pág. 43) 
42

 No texto Questão ao questionador, que integra o livro Invocação ao meu corpo, Vergílio Ferrei-

ra descreve a sensação de conhecer o Eu como objecto: “O acto primeiro da nossa auto-revelação é o 

atentar em nós próprios, desviar os olhos das coisas e apontá-los para nós. (…) Assim é de fora que 

vemos o nosso corpo, e os pensamentos, e as emoções, e toda a nossa vida interior”. (Ferreira, 1994, 

pág. 67). 
43

 Excerto do texto Borges e Eu, incluído em O Fazedor (1960/1998), tradução portuguesa nas 

Obras Completas II, Editoral Teorema):“Ao outro, a Borges, é que acontecem as coisas. Eu caminho 

por Buenos Aires e demoro-me, talvez já mecanicamente, na contemplação do arco de um saguão e da 

cancela; de Borges tenho notícias pelo correio e vejo o seu nome num trio de professores ou num 

dicionário biográfico. Agradam-me os relógios de areia, os mapas, a tipografia do século XVIII, as 

etimologias, o sabor do café e a prosa de Stevenson; o outro comunga dessas preferências, mas de 

modo vaidoso que as converte em atributos de um actor. (…) Eu hei-de ficar em Borges, não em mim ( 

se é que sou alguém), mas reconheço-me menos nos seus livros do que em muitos outros ou no laborio-

so toque de uma viola. Há anos tratei de me livrar dele e passei das mitologias do arrabalde aos jogos 

com o tempo e com o infinito, mas esses jogos agora são de Borges e terei de imaginar outras coisas. 

Assim, a minha vida é uma fuga e tudo perco, tudo é do esquecimento ou do outro. Não sei qual dos 

dois escreve esta página.” 
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carregadas de bons exemplos da forma como essa dualidade é experienciada (Bor-

ges,1960; Ferreira, 1994; Pessoa, 1998). 

3.1.2.2. Dualismo do Eu, limites da auto-representação e o aparecimento de 

noções intuitivas sobre a continuidade do Eu após a morte 

Enquanto o Eu-objecto é facilmente localizável no tempo e no espaço, sendo 

identificável o seu início no nascimento e antecipável o seu fim com a morte, bem 

como as suas alterações ao longo do ciclo de vida, quer físicas quer psicológicas e 

sociais, a experiencia do Eu-sujeito não é situável temporal ou espacialmente. Feno-

menologicamente ela é a mesma ao longo do tempo, parece ter estado sempre “ali”, já 

que é impossível recordar quando é que ela começou e é impossível imaginar o seu 

fim (Sá-Nogueira Saraiva, 2003). 

O Eu como sujeito de experiência é impossível de eliminar da consciência, ele é o 

ponto de referência interno ou PRI a partir do qual se observa o Eu-objecto e os 

conteúdos mentais no espaço de representação ou ER (Sá-NogueiraSaraiva,2012)
 44

. 

O conceito de PRI foi sugerido por Sá-Nogueira Saraiva (2012) para designar o local 

central onde cada animal sente e gere os estímulos provenientes do ambiente e do 

meio interno
45

. Esta proposta baseia-se na ideia de ciclo funcional da Etologia Funci-

onal. O PRI de organismos complexos como o humano inclui um Espaço de represen-

tação (ER), onde as representações do ambiente e representações internas são mani-

puladas e geridas. O PRI é experienciado nos humanos como o sujeito que produz e 

manipula essas representações. O PRI corresponde assim ao Eu-sujeito, à sensação de 

existir enquanto sujeito e agente que interage com o ambiente e gere um espaço 

interior
46

. Nos humanos, a capacidade de focar a atenção no PRI permite representar 

o próprio Eu, dando origem ao Eu-objecto. Esta capacidade de representar o PRI 

corresponde aos estados de consciência objectiva de si (Duval & Wicklund, 1972). A 

                                                   
44

 A partir da pág. 118 é apresentada a proposta para a evolução filogenética do PRI, a partir das 

suas manifestações mais simples até à manifestação complexa em mamíferos complexos como primatas 

e humanos. 
45

 O PRI (Ponto de referência interno) e o ER (Espaço de representação) são conceitos funcionais, e 

não conceitos derivados da auto-observação ou fenomenologia do Eu. Foram desenvolvidos para 

explicar quer as alterações de estado motivacional quer as aprendizagens dos animais, que necessitam 

que se postule um interface entre ambiente e organismo (Sá-Nogueira Saraiva, 2012). A sua aplicação à 

fenomenologia do Eu típica da nossa espécie parece demonstrar como essa fenomenologia está alicer-

çada em processos básicos que regulam a relação do organismo com o meio externo e interno. 
46

 “O PRI tem um equivalente preciso na linguagem. Trata-se da primeira pessoa dos verbos e, nas 

línguas que têm pronomes, nos pronomes pessoais. Em português a noção de PRI seria dada pela 

forma Verbo na primeira pessoa em que o verbo pode ser qualquer acção, sentimento, consideração, 

emoção. Em Inglês, como o sujeito do verbo não é dado pela morfologia desse verbo é necessária a 

inclusão do pronome. Nestes casos, a forma corresponde a Eu Verbo. Também ocorre a forma “a 

mim”, quando não se é o sujeito da frase, e aí a formulação é VerboEu. Tanto Eu-verbo como Verbo-

Eu correspondem à noção de PRI num ciclo funcional: do organismo para o estímulo e do estímulo 

para o organismo, respectivamente” (Sá-Nogueira Saraiva, 2010). 
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sensação de ser básica, correspondente à sensação de ser, literalmente, o ponto de 

referência interno a partir do qual a realidade, lá fora, é percebida e a realidade inter-

na é gerida e produzida, seria impossível de eliminar da consciência (Sá-Nogueira 

Saraiva, 2010). 

Assim, quanto tentamos imaginar a nossa morte, esta surge na nossa imaginação 

como a morte de um objecto – nós mesmos, que é observada por um sujeito – nós 

mesmos também. Imaginar a nossa inexistência é um contra-senso, pois para imagi-

nar alguma coisa tem de haver um sujeito que observa o espaço de representação (Sá-

Nogueira Saraiva, 2003, 2010). Essa sensação de ser um sujeito que observa o espaço 

de representação, mesmo na possível ausência de estimulação exterior, parece ser um 

dado essencial da experiência humana. Estamos por isso condenados a imaginar a 

nossa morte como o espectador que assiste à morte do Eu objectificado: 

“É impossível imaginar a nossa própria morte; sempre que tentamos fazê-lo 

podemos perceber que estamos de facto ainda presentes como espectadores”.  

(Freud, 1957, pág. 289)47. 

 “ Sempre que nos “imaginamos” mortos, continuamos inevitavelmente pre-

sentes na imagem como aqueles que imaginam: a nossa consciência viva olha 

para os nossos corpos jazidos. A morte não desafia apenas a imaginação: a 

morte é o arquétipo da contradição. A não existência da matéria é difícil, 

quase impossível de imaginar; imaginar a não-existência da mente é comple-

tamente impossível”.  

(Bauman, 1992, pág. 15)48. 

 

Esta incapacidade para deixar de experienciar-se a si mesmo como um sujeito de 

experiência poderia, de acordo com Sá-Nogueira Saraiva (2003), contribuir para 

conceber o Eu-sujeito enquanto alma imortal que sobrevive à morte do corpo. O facto 

de o Eu-sujeito ser experienciado como potencialmente distinto do corpo, já que 

podemos imaginá-lo habitando outro corpo e existindo fora do corpo, fora do contex-

to em que este corpo surgiu ou até num corpo invisível (Sá-Nogueira Saraiva, 2010, 

2012), potenciaria a sua dissociação do corpo e aumentaria a tendência para não 

associar a morte do corpo ao fim do Eu-sujeito. Se é natural que o Eu-objecto morra, 

porque o associamos claramente ao corpo, já não é tão claro que o Eu-sujeito, essa 

                                                   
47

 No original: “It is indeed impossible to imagine our own death; and whenever we attempt to do 

so we can perceive that we are in fact still present as spectators.” 
48

 No original: “Whenever we “imagine” ourselves as dead, we are irremovably present in the pic-

ture as those who do the imagining: our living consciousness looks at our dead bodies. Death does not 

just defy imagination: death is the archetypal contradiction in terms. The non-being of matter is diffi-

cult, nay impossible, to imagine; to imagine the non-existence of mind is downright impossible.” 
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sensação de ser, subjectiva e invisível, dificilmente identificada como física, termine 

em consequência da morte do corpo. 

Para Morin (1970) a consciência da morte na espécie humana encerra um parado-

xo fundamental: o Homem sabe que vai morrer, e que a morte é um fim inevitável da 

vida, no entanto nega sistematicamente a morte como um fim total da experiencia e 

acredita numa existência depois da morte. Este paradoxo, encontrado em todas as 

culturas humanas conhecidas e estudadas, poderá reflectir os limites das nossas capa-

cidades auto-reflexivas: somos capazes de nos representar como objecto e, por isso, 

saber que vamos morrer, mas só conseguimos conceber a morte do objecto, não do 

sujeito observador que nos sentimos ser quando tentamos focar a nossa atenção em 

nós próprios e imaginar que vamos morrer. 

Poderiam assim surgir ideias não-reflexivas ou intuitivas (Barrett, 1999, 2003; 

Boyer, 1994) sobre a possibilidade de uma parte do Eu sobreviver à morte do corpo 

devido à fenomenologia inerente à representação da própria morte. Tendo em conta 

que a representação da morte dos outros depende provavelmente de simulações ou 

teorias que têm por base a experiência subjectiva e introspectiva, a representação dos 

agentes mortos em geral seria afectada por esta sensação subjectiva de que uma parte 

do Eu não morre.  

As primeiras crenças explícitas na VAM e rituais funerários poderiam ter surgido 

em comunidades em que a consciência madura do Eu-objecto e a teoria da mente 

surgissem associadas a uma capacidade simbólica e linguística suficiente para permi-

tir gerar ideias intuitivas sobre a continuação da experiência do Eu após a morte, 

possíveis de partilhar socialmente. 

Ao longo do próximo capítulo iremos tentar traçar a filogenia do Eu e perceber se 

o momento da filogenia Humana em que surgiu uma consciência do Eu capaz de 

permitir pensar sobre a própria morte e desenvolver ideias culturalmente partilháveis 

sobre a imortalidade da alma ou VAM corresponde ao aparecimento de Homo sapi-

ens. 
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4. EVOLUÇÃO DA MENTE HUMANA E REPRESENTAÇÃO 

DA PRÓPRIA MORTE (II): FILOGENIA DO EU E O 

APARECIMENTO DE CRENÇAS NA VAM EM HOMO 

 

No capítulo anterior foi defendida a possibilidade das crenças na VAM terem ori-

gem em ideias intuitivas sobre a continuidade do Eu após a morte. A impossibilidade 

de deixar de experienciar-se a si mesmo como sujeito de experiência ao representar a 

própria morte poderia, de acordo com Sá-Nogueira Saraiva (2003), contribuir para 

conceber o Eu-sujeito enquanto alma imortal, dissociada do corpo, que sobrevive à 

morte do corpo.  

Para poderem ser partilhadas socialmente e dar origem a crenças explícitas ou re-

flexivas (Barrett, 1998, 2003), estas ideias intuitivas precisariam de surgir em mentes 

com: a) uma capacidade simbólica e linguística capaz de as organizar em conceitos 

possíveis de transmitir culturalmente; e b) uma teoria da mente desenvolvida ao ponto 

de se compreender que os outros têm crenças acerca das crenças dos outros (Dunbar, 

2004). 

Ao longo deste capítulo será apresentada e discutida informação sobre a evolução 

filogenética da consciência de si próprio, quer na perspectiva de sujeito quer de objec-

to, para tentar identificar o momento na nossa história evolutiva em que se tornou 

possível ter consciência da morte, ideias intuitivas acerca da continuidade do Eu e 

crenças explícitas na VAM. 

4.1.  AS ORIGENS FILOGENÉTICAS ANTIGAS DO 

EU-SUJEITO 

As origens filogenéticas do Eu-sujeito humano são fáceis de determinar, já que 

alguma forma de consciência subjectiva de si próprio ainda que muito rudimentar, 

parece estar presente em todos os organismos vivos, permitindo que estes sejam 

capazes de se distinguir do ambiente físico e/ou social e conseguir ter alguma capaci-

dade de auto-regulação, percepção e resposta ao ambiente (Lewis, 1991; Sedikides & 

Skowronski, 1997). Esta consciência subjectiva de si mínima parece corresponder à 

noção de Ponto de referência interno ou PRI de Sá-Nogueira Saraiva (2010, 2012), 

que consiste, como vimos anteriormente, num local central onde cada animal sente e 

gere os estímulos do ambiente que é gerado pelo sistema nervoso.  

De acordo com Sá-Nogueira Saraiva (2012), nos animais com movimento dirigi-

do surge um espaço de percepção/acção na frente do organismo, e um ponto localiza-

do no próprio animal e que serve para a sua orientação. O PRI consiste no centro 

perceptivo e accional do animal, sendo alterado de acordo com a motivação activada. 

É assim uma zona de confluência da representação do ambiente e das necessidades 
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internas do organismo, onde são representadas as suas necessidades ou motivações, 

que definem os aspectos do ambiente que o animal irá procurar (alimento, parceiros 

sexuais, abrigo) ou a que é sensível. É neste PRI que o animal detecta os estímulos 

desencadeadores de padrões comportamentais. O PRI seria por isso, de acordo com o 

autor, um constructo teórico necessário para compreender a organização das relações 

comportamentais entre meio e organismo. 

Nos animais sem memória o PRI é determinado pelos estímulos exteriores e pela 

procura de estímulos, procura essa regulada pela activação motivacional. A partir do 

momento em que passa a existir a capacidade para algum nível de aprendizagem e 

memorizar informação, isto é, para guardar um traço mnésico com o acontecimento 

que ocupa o PRI em determinado momento, o PRI começa a complexificar-se. A 

capacidade de aprendizagem implica que o PRI tenha um espaço de memória, e que o 

PRI do animal tenha acesso simultâneo a um espaço perceptivo e um espaço de me-

mória. Sá-Nogueira Saraiva (2010) chama ER ou espaço de representação a este 

espaço mental que surge com a memória, postulando que uma das bases da vida 

mental é a relação PRI-ER, em que o PRI activado motivacionalmente, interpreta e 

estrutura os conteúdos do ER. 

A capacidade de representação de coisas que não estão presentes define um espa-

ço interno estável do sujeito. Segundo o autor, o ER é um constructo próximo do de 

memória de trabalho (Baddeley & Hitch, 1974), já que procura capturar a ideia de que 

há um espaço em que o PRI pode percepcionar, em memória, um objecto ou uma 

relação de objectos. É pois uma réplica interna e virtual do Espaço de percepção (EP): 

representa-se em memória, o mundo que rodeia o animal. O ER pode ser concebido 

como uma tela onde são projectadas as evocações e representações, e o PRI como o 

sujeito que observa essas evocações.  

Nos mamíferos ocorre um processo mais complexo. Torna-se possível que um 

qualquer estímulo seja comparado com a sua representação em memória, o que justi-

fica a tendência encontrada em todos os mamíferos estudados para investigar estímu-

los neutros em função da sua novidade. Para Sá-Nogueira Saraiva (1997), essa inves-

tigação só se compreende se houver, nos organismos, a capacidade de comparar um 

percepto com a sua representação em memória.  

4.2.  ORIGENS FILOGENÉTICAS DO EU-OBJECTO  

4.2.1.  Auto-representação e Teoria da mente em primatas superiores: 

um tema polémico     

Os mamíferos demonstram uma complexificação das relações entre o PRI e o EP 

e ER (Sá-Nogueira Saraiva, 2010, 2012). O seu sistema nervoso mais complexo e 

capacidade cognitiva superior fez com que vários mamíferos fossem testados quanto 
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à sua capacidade para ter consciência de si próprios (ver Keenan, Gallup, & Falk, 

2004, para uma revisão). Os primatas superiores, nossos parentes filogeneticamente 

mais próximos, foram os mais estudados, havendo quem considere que os dados 

recolhidos sugerem que estes têm algum nível de consciência de si próprios (Keenan, 

Gallup, & Falk, 2004; Sedikides & Skowronski, 1997), sendo capazes de ter uma 

representação do próprio Eu ou PRI no espaço de representação (ER). Esta conclusão 

é no entanto polémica, já que vários autores consideram, pelo contrário, que os dados 

disponíveis não são suficientes para demonstrar a existência de um Eu-objecto nestes 

animais, sendo possível explicar as suas respostas comportamentais com base em 

processos mais simples que poderão ser os antecedentes cognitivos da capacidade 

auto-reflexiva verificada na nossa espécie (Mitchell, 1997; Povinelli, & Giambrone, 

2001; Rochat & Zahavi, 2011). 

Nesta secção tentaremos fazer um balanço da literatura representativa das duas 

posições e explorar até que ponto alguma forma rudimentar de Consciência objectiva 

de si e Teoria da mente poderá estar presente nos primatas superiores. 

4.2.1.1. Auto-reconhecimento no espelho 

A presença de consciência objectiva de si nos primatas superiores como Chim-

panzés ou Orangotangos é sugerida pela sua capacidade para se reconhecerem no 

espelho
49

, que para alguns autores (Gallup, 1970, 1977; Keenan, Gallup, & Falk, 

2004) é um comportamento indicativo da presença de, pelo menos, uma representa-

ção do próprio corpo.  

Ainda que a robustez destes dados seja inquestionável
50

, há quem considere que o 

comportamento dos chimpanzés na tarefa do espelho pode ser interpretado de outra 

forma e que não há razão para atribuir a capacidade de auto-representação aos prima-

tas superiores. Rochat & Zahavi (2011) consideram provável que, durante o período 

inicial de contacto com o espelho (normalmente 10 dias), os chimpanzés acabem por 

desenvolver uma relação perceptiva diferente com o espelho, aprendendo a olhar para 

ele em vez de olhar através dele como se fosse transparente e revelador de um outro 

                                                   
49

 A tarefa de reconhecimento no espelho usada para testar a consciência do Eu em primatas é idên-

tica à usada com crianças humanas: coloca-se o primata em frente a um espelho numa primeira fase, 

depois coloca-se uma marca na sua testa sem que ele se aperceba disso (com recurso a anestesia, por 

exemplo) e depois volta-se a expor o animal ao espelho. Se ele tentar retirar a marca que lhe foi coloca-

da enquanto se olha no espelho, infere-se que foi capaz de reconhecer a imagem no espelho como o seu 

próprio corpo e foi capaz de usar o espelho para se auto-monitorizar. 

Numa primeira fase, os chimpanzés reagem à imagem como se fosse outro individuo, mas por ten-

tativa e erro, conseguem perceber que a imagem no espelho é nada mais do que o reflexo do seu próprio 

corpo. A partir desse momento, os animais passam a explorar o espelho como uma ferramenta, usando-

o para inspeccionar áreas do seu corpo difíceis de observar directamente, especialmente na face.  
50

 Este resultado foi confirmado ao longo dos anos cerca de 20 vezes em vários laboratórios e em 

condições distintas, sendo pois num dado robusto (Keenan, Gallup, & Falk, 2004). Nestes estudos 

verificou-se que 50% dos chimpanzés apresentam algum tipo de auto-reconhecimento. 
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agente. Graças a isso passam a usar o espelho como uma ferramenta, usando-o para 

orientar a limpeza dos seus dentes, por exemplo. Isso não significa que eles consigam 

ter um conceito do seu Eu ou do seu corpo. Basta que tenham uma experiência de si 

como sujeitos ou agentes das manipulações feitas em frente ao espelho. 

 Os autores consideram ainda que os chimpanzés passam no teste porque percebe-

ram a correspondência exacta entre o seu corpo e a imagem a três dimensões no 

espelho. Esta aprendizagem pode ser apenas perceptiva e directa sem implicar qual-

quer tipo de representação do Eu e/ou corpo de uma forma conceptual como outros 

sugerem. Os primatas não teriam qualquer tipo de Eu-objecto ou Me nas suas mentes; 

apenas teriam uma informação perceptivo-espacial nova do seu corpo, ganha através 

do contacto com o espelho. Para Rochat & Zahavi (2011) o facto de outras espécies 

como os corvídeos apresentarem respostas compatíveis com o auto-reconhecimento 

no espelho sugere adicionalmente que não são capacidades metacognitivas que estão 

em causa no desempenho destes animais, mas o efeito de uma inteligência percepti-

vo-espacial elaborada. Mitchell (1997) é da mesma opinião: o chamado “auto-

reconhecimento no espelho” requer apenas que se tenha alguma noção do próprio 

corpo, noção essa que acompanha a consciência do Eu como sujeito de todos os 

vertebrados, e adicionalmente a capacidade para fazer correspondências entre as 

sensações quinestésicas e visuais.  

Se assim for, os chimpanzés poderão ter no máximo uma consciência subjectiva 

de si próprios mais complexa do que outros mamíferos, e não uma consciência objec-

tiva de si. Autores como Keenan et al. (1994) interpretam o facto de existirem indí-

cios empíricos de uma teoria da mente rudimentar em primatas como uma prova de 

que estes têm uma consciência objectiva de si próprios. No entanto, o tipo de teoria 

da mente detectada em primatas parece depender sobretudo de indicadores sensório-

motores (ver Tomasello,2011 para uma revisão) idênticos aos usados por crianças 

humanas sem uma consciência objectiva do Eu desenvolvida (Gallagher & Hutton, 

2008).  

Investigação recente sugere que os primatas têm algum grau de memória episódi-

ca (Martin-Ordas, Hann, Colmenares & Call, 2010), no entanto desconhece-se se esta 

envolve uma consciência auto-noética sensu Tulving (1985) ou Wheeler, Stuss & 

Tulving (1997). De qualquer modo, estes dados indicam que a possibilidade dos 

primatas terem uma consciência objectiva de si mínima tem de permanecer em aber-

to. 

4.2.1.2. Teoria da mente 

Desde que Primack & Woodruff (1978) se questionaram sobre se os chimpanzés 

têm uma teoria da mente, isto é, são capazes de entender os outros agentes sociais 

como seres dotados de intenções próprias, vários estudos têm tentado averiguar até 

que ponto é que os primatas são capazes de atribuir estados mentais aos outros agen-
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tes. Infelizmente a investigação nesta área tem gerado mais controvérsia do que 

esclarecimento, podendo ser identificadas duas correntes distintas na literatura, uma 

que presume que os primatas são capazes de compreender a intencionalidade dos 

outros agentes de forma idêntica aos humanos (por exemplo: de Waal, 1996, 

1982/1998; Savage-Rumbaugh, 1986) e outra que atribui apenas uma teoria da mente 

rudimentar aos nossos parentes filogenéticos (por exemplo: Povinelli & Giambrone, 

2001;Tomasello & Call, 1997; Tomasello, 2011). Frans de Waal (1996, 1982/1998) 

considera ter observado comportamentos indicativos da capacidade de compreender a 

perspectiva do outro em chimpanzés. Entre esses comportamentos, destacam-se as 

tentativas de engano voluntário de conspecíficos. Por exemplo, o autor relata como 

após uma luta que ficou por resolver, o chimpanzé dominante aproximou-se do rival 

produzindo um som que nos chimpanzés é normalmente seguido de um beijo, mas 

neste caso, quando o chimpanzé subordinado moveu a cabeça para receber o beijo, o 

macho dominante mordeu-lhe a orelha.  

Para além dos comportamentos naturalmente observados em chimpanzés, há da-

dos experimentais de teoria da mente em chimpanzés usando o teste do “Gues-

ser/Knower” ou “Adivinhador/Sabedor”. Estes teste avalia a capacidade de um indi-

viduo para compreender que outro individuo pode saber e/ou sabe uma coisa. Para 

responder com sucesso à tarefa, o chimpanzé tem de ser capaz de saber qual, de dois 

indivíduos, está a adivinhar a localização de uma coisa e qual é que sabe essa locali-

zação.  

Tipicamente, o chimpanzé é colocado num quarto com vários copos em cima de 

uma mesa. Um experimentador, o “sabedor”, coloca comida num dos copos sem que 

o chimpanzé seja capaz de ver qual o copo em questão. Um segundo experimentador, 

o “adivinhador”, entra no quarto depois de a comida ter sido colocada. Enquanto o 

“sabedor” sabe onde a comida foi colocada, o “adivinhador” pode apenas adivinhar. 

Na fase final da experiencia, cada um dos experimentadores aponta para um copo e o 

chimpanzé tem de decidir qual dos experimentadores está a apontar para o corpo 

certo, se o experimentador que sabe onde está a comida ou o que está limitado a 

adivinhar. Verificou-se que mesmo quando os experimentadores trocavam aleatoria-

mente de papéis, os chimpanzés aprendiam a responder à informação fornecida pelo 

experimentador capaz de ver (Povinelli, Nelson & Boysen, 1990). 

Os primatas não só são capazes de perceber que a perspectiva dos outros pode ser 

diferente da sua, e tentar enganar os outros quanto às suas intenções verdadeiras, 

como demonstram ainda a capacidade para compreender que o comportamento dos 

outros é guiado por objectivos. Por exemplo, quando um humano ou conspecífico 

precisa de ajuda para alcançar um objecto distante, os chimpanzés ajudam-nos de 

forma semelhante ao que se vê nas crianças humanas, o que requer que compreendam 

o objectivo do outro (Warneken & Tomasello, 2006). Esta compreensão parece, no 

entanto, implicar processos mais simples do que a teoria da mente humana. 
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Povinelli & Giambrone (2001) propõem que enquanto os humanos têm a capaci-

dade para representar explícita e linguisticamente os estados mentais dos outros 

agentes, os primatas dependem de mecanismos mais simples que funcionam automa-

ticamente e se baseiam na detecção de regularidades no comportamento dos outros. 

Durante milhões de anos, os vertebrados e outros taxa teriam sofrido pressões selecti-

vas para detectar, filtrar e processar informação acerca das regularidades no compor-

tamento dos seus conspecíficos, com os quais têm de viajar, dormir, caçar e acasalar, 

isto é, interagir constantemente para sobreviver. Nos primatas, as interacções sociais 

foram-se tornando cada vez mais complexas e os sistemas cerebrais dedicados ao 

processamento de informação social também se foram sofisticando, dando origem a 

respostas que parecem quase humanas nos primatas superiores. Só com o aparecimen-

to da linhagem hominídea é que teria começado a evoluir a capacidade adicional de 

interpretar o comportamento dos outros em termos de estados mentais. 

Os primatas poderão ter apenas uma intencionalidade baseada em pistas sensori-

ais e motoras ou intersubjectividade primária, idêntica à de crianças até um ano de 

idade (ver Gallagher & Hutton, 2008). De facto, Tomasello (2011) salienta que a 

nossa espécie é única na motivação para partilhar intencionalidade com outros agen-

tes e que essa capacidade foi determinante para garantir a cooperação necessária à sua 

sobrevivência. Enquanto as crianças humanas, por volta dos 14 meses de idade, 

começam a demonstrar ser capazes de atenção conjunta ou partilhada, os primatas são 

incapazes de participar com outros indivíduos em actividades em que é necessário 

partilhar objectivos e intenções (Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & Moll,2005).  

Enquanto os humanos compreendem os outros através de uma psicologia “naïve” 

baseada em desejos e crenças, os chimpanzés parecem ter uma psicologia “naïve” 

baseada em percepções e objectivos, com grandes limitações (Tomasello, 2011).Sá-

Saraiva & Sá-Saraiva (no prelo) defendem uma ideia semelhante, sugerindo que a 

inteligência social dos primatas usa uma lógica anafórica (Sá-Nogueira Saraiva, 

2003), mas não uma lógica psico-anafórica como os humanos
51

. 

Nas crianças, a capacidade para raciocinar sobre as percepções e objectivos dos 

outros antecede a capacidade para raciocinar sobre desejos (Miller, 2006) e a capaci-

dade para raciocinar sobre desejos antecede a capacidade para raciocinar sobre cren-

ças (Apperly, Samson, & Humphreys, 2009). O raciocínio sobre crenças parece ser o 

mais exigente cognitivamente e aquele que se desenvolve mais tarde, sendo o aspecto 

mais complexo da teoria da mente humana. O seu desenvolvimento está dependente 
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 O conceito de inteligência praxianafórica foi desenvolvido por Sá-Nogueira Saraiva (2003) para 

designar a capacidade de relacionar vários objectos entre si e com o sujeito de acção que caracteriza o 

sistema cognitivo da nossa espécie (Sá-Nogueira Saraiva, 2003). As unidades representadas nas lógicas 

de relação anafórica podem ser acções, relações, transformações, objectos, substâncias e espaços. Sá-

Saraiva & Sá-Saraiva (2012) propõem que para além de uma inteligência praxianafórica a nossa espécie 

tem uma inteligência psico-anafórica, que permite compreender os objectos animados como mentes 

intencionais. Regras psico-anafóricas permitiriam estruturar as relações entre agentes intencionais (A 

gosta de B; C é primo de D) de uma forma idêntica às relações entre classes de objectos. 
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do aumento das funções executivas, sendo também afectado pelo aumento de conhe-

cimento linguístico, quer no que diz respeito à gramática quer a aspectos pragmáticos 

da comunicação (Apperly, Samson, & Humphreys, 2009). 

As necessidades cooperativas adicionais da nossa espécie podem ter criado pres-

sões selectivas para o desenvolvimento da capacidade de representar a mente dos 

outros agentes. A consciência de si próprio como objecto, ao contribuir para a com-

preensão e simulação da mente dos outros, poderia teria sido seleccionada a partir do 

momento em que o sistema de processamento de informação social, baseado apenas 

na detecção de regularidades, deixou de ser suficiente. 

Como vimos na secção anterior, a existência de alguma capacidade de memória 

episódica em primatas exige que se considere a possibilidade destes terem algum grau 

de consciência objectiva de si próprios. Quer dotados de uma consciência objectiva 

de si mínima, comparável à de crianças até aos três anos de idade (Premack, 1986; 

Carruthers, 1996), quer de uma consciência subjectiva de si capaz de uma correspon-

dência quinestésico-visual com a imagem no espelho (Mitchell, 1997; Rochat & 

Zahavi, 2011), os primatas superiores são certamente incapazes de ter consciência da 

sua mortalidade e compreender a mortalidade dos outros como nós. 

4.2.2.  Desenvolvimento da consciência objectiva do Eu e emergência da 

consciência da morte na linhagem Homo 

Se a dúvida persiste quanto às capacidades auto-reflexivas e auto-representativas 

de animais vivos como chimpanzés e orangotangos, cujo comportamento é possível 

de observar, maior é a incerteza quanto ao repertório comportamental e funcionamen-

to mental das várias espécies Homo que antecederam o aparecimento de Homo sapi-

ens na nossa árvore filogenética. Ainda assim, tentar-se-á reflectir sobre o tipo de 

consciência do Eu e teoria da mente possível em vários hominídeos, tendo em conta o 

registo fóssil e arqueológico e o que ele pode sugerir relativamente às capacidades 

cognitivas dos nossos antepassados. Uma comparação com o desenvolvimento onto-

genético do Eu e teoria da mente nas crianças humanas será uma ferramenta útil para 

fazer inferências sobre o tipo de mente e de consciência de si provável nos nossos 

antepassados. 

As características cognitivas que parecem permitir à criança desenvolver uma 

consciência de si e dos outros e vir a ser capaz de ter consciência da sua mortalidade 

são: a consciência auto-noética que permite viajar mentalmente no tempo e as funções 

executivas, incluindo o desenvolvimento da memória de trabalho ao ponto de a sua 

capacidade permitir raciocínios recursivos característicos da linguagem e teoria da 

mente humana (A Joana sabe que o João sabe que a Luísa sabe que…).  

Se a capacidade para viajar mentalmente no tempo ajuda a situar o Eu no tempo e 

permite à criança perceber a continuidade do Eu ao longo do tempo, integrando a 

experiencia do Eu como sujeito e objecto numa identidade coesa, a capacidade au-
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mentada da sua memória de trabalho parece abrir caminho ao pensamento recursivo 

que é simultaneamente necessário para desenvolver a recursividade característica da 

linguagem (Hurford, 2004; Read, 2008) e dos raciocínios de intencionalidade que 

caracterizam a teoria da mente (Corballis, 2007; Dunbar, 2004). 

Os avanços cognitivos nos hominídeos que nos antecederam e que prepararam o 

terreno para o aparecimento de um Eu-objecto simbólico como o que temos na nossa 

espécie, que é não só capaz de prever a sua morte como antecipar a continuidade do 

seu Eu, estão provavelmente associados a mudanças nas funções executivas, particu-

larmente ao nível da memória de trabalho, e ao aparecimento de memória episódica e 

da capacidade para viajar mentalmente no tempo. 

Estas mudanças cognitivas surgiram acompanhadas do aparecimento das condi-

ções físicas para a linguagem, que não estão presentes nos outros primatas (Dunbar, 

2004), de uma capacidade simbólica complexa capaz de permitir uma linguagem 

composta por centenas de símbolos arbitrários (Gärdenfors, 1995; Hurford, 2004), e a 

nível neurológico, de um aumento significativo do volume do córtex pré-frontal e 

parietal (Amati & Shallice, 2007; Rilling & Insel, 1999). 

Já que o desenvolvimento filogenético destas capacidades cognitivas ausentes nos 

primatas superiores foi certamente incremental, deve ser possível encontrar pistas 

arqueológicas e fósseis sobre mudanças graduais na cognição hominídea e fazer 

alguma previsão sobre o tipo de consciência de si e dos outros permitida pela arqui-

tectura mental dos nossos antepassados Homo
52

.  

Os dados arqueológicos sobre os primeiros hominídeos (7 a 2.5 milhões de anos 

atrás) sugerem que não ocorreram grandes alterações cognitivas relativamente aos 

primatas superiores (Coolidge & Wynn, 2009). 

O registo fóssil das primeiras espécies do género Homo, que surgiram em África 

há cerca de 2.6 milhões de anos atrás é confuso, não existindo a certeza quanto ao 

número de espécies Homo que o caracterizam (ver Fig.4.1, pág. 126). Estima-se que 

na África oriental possam ter existido até quatro espécies distintas, sendo certa a 

existência de duas (Aiello & Andrews, 2000)
53

. Devido à falta de conhecimento sobre 

este período e a controvérsia em torno da competência cognitiva necessária para 

construir os artefactos líticos que parecem dizer-lhe respeito
54

, conhecidos por cultura 

Olduvaica, optou-se por iniciar a tentativa de reconstrução da filogenia da consciência 
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 Deve ser realçado que a sequência evolutiva que aqui se apresenta: Homo erectus, Homo heidel-

bergensis, Homo sapiens é incompleta. O registo fóssil indica a existência de muitas outras espécies e 

sub-espécies Homo no nosso percurso filogenético. No entanto, por uma questão de simplificação 

optámos por incluir apenas as espécies sobre as quais existe mais informação e que representam, grosso 

modo, o percurso evolutivo da nossa espécie.   
53

 Os fósseis dos primeiros membros do género Homo apresentam uma variabilidade considerável, 

tendo sido classificados em duas espécies distintas pelos paleoantropólogos: Homo habilis e Homo 

rudolfensis. Sabe-se que estes hominídeos usavam ferramentas tal como os primatas superiores. 
54

 Há quem considere que a cultura Olduvaica é comparável, em grau de complexidade, às ferra-

mentas feitas pelos chimpanzés de Tai (Boesch & Boesch, 1984) e quem considere que mais elaborada 

(Schick & Toth, 1993). 
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objectiva de si, da consciência da morte e aparecimento de crenças na VAM com 

Homo erectus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Árvore ilustrativa da evolução e localização geográfica das espécies 

Homo durante o Pleistoceno. Fonte: Rigthmire, 1998. © 1998 Wiley-Liss, Inc. 

4.2.3.  Homo erectus: o primeiro hominídeo capaz de viajar mentalmente no 

tempo? 

Homo erectus é o nome dado a uma espécie Homo que viveu na África, Europa 

do Sul, Ásia do Sul, Ásia oriental e Sudeste da Ásia, e era capaz de se adaptar a 

habitats tão distintos como a Savana africana e a floresta tropical do sudeste asiático. 

A espécie parece ter surgido há cerca de 2 milhões de anos atrás. Existem fósseis com 

1.8 milhões de anos em Java, Indonésia. Em África o fóssil mais antigo data de 1.6 

milhões de anos (Rigthmire,1998). Muitos paleoantropólogos consideram que prova-

velmente esta espécie emergiu em África e daí se expandiu para várias zonas do 

globo, mas há quem defenda a possibilidade de ter evoluído a partir de um Homo 

anterior fora de Africa e ter conquistado o continente Africano mais tarde (Dennell & 

Robroesk, 1990, citado por Coolidge & Wynn, 2009). Após a sua rápida expansão, 

Homo erectus parece ter entrado num período de estagnação, com poucas mudanças 

anatómicas e um aumento muito modesto do seu tamanho cerebral, que durou cerca 

de 1 milhão de anos (Rightmire, 2004). Esta relativa estagnação parece significar que 

a espécie gozou de um sucesso evolutivo elevado (Coolidge & Wynn, 2009). De 
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facto, Homo erectus detêm o recorde da espécie hominídea com maior longevidade 

(Dunbar, 2004). 

Homo erectus parece ter tido um estilo de vida bastante diferente dos seus ante-

cessores. Com uma anatomia adaptada a ambientes quentes e abertos e a viagens de 

longa distância no solo (Mottenry & Coffing, 2000, citados por  Coolidge & Wynn, 

2009; Wood & Collard, 1999), este hominídeo introduziu uma industria lítica mais 

complexa do que a usada pelos seus antepassados que ficou conhecida como Acheu-

lense
55

 há cerca de 1.5/1.6 milhões de anos atrás (Coolidge & Wynn, 2009).  

Esta indústria lítica é caracterizada pelos bífaces (ver Figura 4.2). Os bífaces são 

ferramentas cuja produção implica a remoção aproximadamente simétrica de lascas 

de um núcleo de pedra, para o tornar mais aguçado e pontiagudo (Suddendorf & 

Corballis,1997). Criar uma ferramenta lítica como o bíface implica concentrar a 

atenção nos movimentos técnicos necessários para o efeito e por isso, suspender a 

atenção dada ao mundo lá fora (Vieira, 2010), o que, de um ponto de vista cognitivo 

exige funções executivas mais complexas. Além disso, para remover lascas de forma 

simétrica é necessário ter uma representação mental daquilo que se pretende alcançar 

e conseguir antecipar as acções de forma sequencial (Coolidge & Wynn, 2009; Sá-

Nogueira Saraiva, 2003, 2010; Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo; Shipton, 2010; 

Suddendorf & Corballis,1997). 

 

 

 

Figura 4.2. Bíface do Acheulense antigo em quartzito encontrado em Zamora 

(Espanha) no vale do Douro. Benito (2002). © Creative Commons license 
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 Apesar de haver bastante informação sobre as indústrias líticas não é absolutamente claro que ti-

po de técnica se encontra associado a que espécie. Por uma questão de simplificação e tendo em conta o 

objectivo de inferir capacidades cognitivas dos nossos antepassados a partir do registo fóssil e arqueo-

lógico, optámos por seguir a associação entre indústrias líticas e espécies usada por Coolidge & Wyyn 

(2009). 
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Existe algum desacordo na literatura quanto ao grau de intencionalidade envolvi-

do na construção dos bífaces neste período. Noble & Davidson (1998) sugeriram que 

a simetria bilateral poderia ser uma consequência acidental da utilização de lascas 

grandes com uma determinada forma como núcleos. Recentemente, Gallotti,Carmine 

Collina, Raynal, Kieffer,Geraads & Piperno (2010) reuniram dados que demonstram 

que a construção dos bífaces implicava a imposição de forma específica. 

 A construção destas ferramentas bifaciais exige uma memória processual vísuo-

espacial e motora superior à dos outros primatas e primeiros hominídeos (Shipton, 

2010), talvez potenciada pelas alterações na qualidade e estrutura do ciclo de sono de 

Homo erectus
56

 (Cooligde & Wynn, 2009). As memórias processuais implicadas na 

produção deste tipo de ferramentas são um tipo de memórias de longo-prazo adquiri-

das através da prática e repetição (Keller & Keller, 1996), semelhantes às que são 

usadas pelos atletas. A repetição permite reforçar as ligações na cadeia de acção e 

adicionar passos à cadeia. Isto é feito de forma não-verbal e não requer diálogo inter-

no para acontecer, já que precisa apenas de se basear em padrões visuais, auditivos e 

tácteis (Sá-Nogueira Saraiva, 2003).  

De facto, não existem indícios sugestivos de que este hominídeo fosse dotado de 

linguagem (Coolidge & Wynn, 2009). Homo heidelbergensis é o candidato mais 

provável para o aparecimento de uma proto-linguagem, como veremos na secção 

seguinte.  

Não só Homo erectus parece ter tido uma cognição espacial e memórias proces-

suais de longo prazo mais complexas do que os hominídeos que o antecederam, como 

poderá ter sido o primeiro hominídeo com a capacidade para viajar mentalmente no 

tempo (Suddendorf & Corballis,1997). Esta sugestão é fundamentada no facto de se 

saber que os machados de mão bifaciais foram as primeiras ferramentas a ter uma 

existência enquanto objecto separado dos procedimentos e tarefas em que eram utili-

zados (Coolidge & Wynn, 2009; Suddendorf & Corballis,1997). Homo erectus não só 

construía como guardava e trazia consigo estas ferramentas, antecipando a possibili-

dade de serem necessárias no futuro.  

A aparente capacidade para prever necessidades futuras, que ultrapassam o estado 

motivacional presente em Homo erectus (Suddendorf, 1999), leva alguns autores a 

sugerir que esta espécie pudesse ter uma forma intermédia de viagem mental no 

tempo, equivalente à de uma criança humana com cerca de quatro anos de idade, que 

já consegue começar a simular mentalmente episódios passados e futuros, mas ainda 
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 Coolidge & Wyyn (2009) propõem que Homo erectus possa ter sido a primeira espécie Homo a 

fazer a transição para o sono no solo. Esta transição poderá ter contribuído para aumentar os períodos de 

sono REM e de ondas lentas e ainda para diminuir a fragmentação do sono devido à menor susceptibili-

dade às condições ambientais que afectam o sono nas árvores. Estas alterações no ciclo do sono poderi-

am ter potenciado o estabelecimento de memórias e ainda aumentar as capacidades criativas e de 

resolução de problemas da espécie, já que se sabe que o sono contribuiu para a consolidação de memó-

rias processuais vísuo-espaciais e vísuo-motoras (Smith & McNeill, 1994; Winson, 1990), e estimula-

ção de insights cognitivos (Wagner, Gais, Haider, Verleger & Born, 2004). 
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o faz com alguma dificuldade (Suddendorf & Corballis,1997). Ainda que a consciên-

cia auto-noética sensu Tulving (1985), comece a desenvolver-se depois dos 3 anos de 

idade, sabe-se que crianças entre os 4 e 5 anos ainda apresentam dificuldades quando 

têm de localizar a fonte da sua recordação para capacidades recém-adquiridas. Por 

exemplo, Taylor, Esbensen & Bennett (1994) verificaram que as crianças que diziam 

ter aprendido certos nomes ontem, quando na realidade os tinham aprendido naquele 

próprio dia, também afirmavam noutra ocasião que sempre tinham sabido aqueles 

nomes. 

É difícil avaliar a proposta de Suddendorf & Corballis (1997) sem saber o tipo de 

consciência de si e teoria da mente que estes hominídeos tinham. Caso a sua capaci-

dade de viajar mentalmente no tempo fosse de facto equivalente à de crianças huma-

nas de 4 anos, então eles deveriam ter já uma teoria da mente rudimentar, em que a 

simulação de estados mentais próprios e dos outros seria usada para guiar as interac-

ções sociais (ver Cap.3, pág. 108). As mudanças no estilo de vida de Homo erectus 

sugerem que este vivia em grupos maiores e que a sua capacidade para viver coopera-

tivamente era maior que a dos seus antecessores (Shipton, 2010). Um sinal disso é a 

sua capacidade para se adaptar a habitats muito diferentes (Coolidge & Wynn, 2009). 

De qualquer modo, não sabemos se Homo erectus dispunha de linguagem como as 

crianças humanas de 4 anos de idade, por isso a comparação entre a sua auto-

reflexividade e teoria da mente e a das crianças com essa idade tem óbvios limites. 

Os dados arqueológicos e fósseis actuais permitem fazer conclusões muito caute-

losas quanto à consciência de si e teoria da mente de Homo erectus. A capacidade 

para ter uma noção de si próprio ao longo do tempo e projectar-se indefinidamente no 

futuro está dependente de um certo nível de recursividade na memória episódica 

(Corballis, 2011), que por sua vez, parece estar ligado à capacidade da memória de 

trabalho (Read, 2008). Tendo em conta que Homo erectus parece ter sofrido sobretu-

do alterações na capacidade de retenção de informação processual na memória a 

longo prazo (Coolidge & Wynn, 2009), é provável que a sua memória de trabalho não 

fosse muito diferente da encontrada em primatas que são incapazes de pensar recursi-

vamente. 

De facto, Read (2008), considera que as ferramentas do Acheulense antigo, cons-

truídas por Homo erectus, apesar de mais complexas que as da industria Olduvaica, 

não exigem propriamente ainda um pensamento recursivo, mas apenas iteração. Isso 

poderá explicar a ausência de inovação nas ferramentas acheulenses que apresentam a 

mesma forma ao longo de um milhão de anos, a ausência de indícios de capacidade 

simbólica e linguística propriamente dita e de enterros intencionais (Coolidge & 

Wynn, 2009), que são vistos na literatura antropológica como o vestígio arqueológico 

chave para atribuir alguma forma de crenças religiosas a uma espécie (Dunbar, 2004; 

Rossano, 2009; Tattersal, 1999). 

Com Homo heidelbergensis, o hominídeo que se segue na nossa árvore filogené-

tica, estas alterações parecem ter sido mais acentuadas, existindo elementos no registo 
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fóssil e arqueológico que sugerem que possa ter sido o primeiro a ter uma consciência 

de si e dos outros mais próxima da nossa. 

4.2.4.  Homo heidelbergensis: primeiro hominídeo consciente da sua 

mortalidade? 

 Homo heidelbergensis é o nome dado ao Homo sapiens arcaico que evoluiu a 

partir de uma das populações africanas de Homo erectus que desenvolveu um cérebro 

maior e sofreu uma diminuição da massa corporal, e que surgiu há cerca de 500 000 

anos atrás
57

. Num curto espaço de tempo, Homo heidelbergensis espalhou-se pelo 

continente africano e para o Próximo oriente e Europa, substituindo as populações de 

Homo erectus que lá tinham vivido (Dunbar, 2004). Pensa-se que Homo heidelber-

gensis possa ser o antepassado comum a Homo neanderthalensis e Homo sapiens  

(Rightmire, 1998). 

Enquanto o volume cerebral médio de Homo erectus parece ter sido de 850 cm3, o 

de Homo heidelbergensis estima-se nos 1200 cm3 (Stout et al., 2008). Esta alteração 

no volume cerebral, que afectou principalmente as zonas do córtex frontal (Dunbar, 

2004), poderá estar relacionado com várias novidades cognitivas desta espécie, possí-

veis de inferir a partir do seu registo arqueológico (Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no 

prelo). 

Em primeiro lugar, verifica-se que começa a haver uma clara imposição de forma 

às ferramentas. Se havia espaço para dúvida quanto à intencionalidade envolvida na 

imposição de forma às ferramentas da indústria acheulense antiga, não é possível 

duvidar da intencionalidade implicada na construção de algumas ferramentas com 

simetria tridimensional que caracterizam o período do Acheulense tardio (Wynn, 

2000). 

Desde há cerca de pelo menos 400 000 anos atrás, os construtores de bífaces co-

meçaram a produzir peças mais finas, com simetria tridimensional e mesmo violações 

de simetria como perfis torcidos (ver Figura 4.3, pág. 131). A gama de ferramentas 

não aumentou muito, mas as técnicas envolvidas na produção sim (Coolidge & 

Wynn, 2009).  

Não existe qualquer dúvida de que estas ferramentas eram representadas mental-

mente enquanto tal, separadas das acções em que estavam implicadas. Para produzir 

artefactos de forma complexa, com este grau de simetria, seria necessário comparar a 

pedra com um modelo mental em memória, no ER, de forma a conseguir reduzir a 

diferença entre a pedra e o modelo através de pancadas especificamente destinadas a 

impor a forma vista apenas na mente (Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, 2012). 

                                                   
57

 O nome Homo heidelbergensis é uma referência à cidade alemã de Heidelberg onde o primeiro 

espécime foi encontrado. 
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Figura 4.3. Bífaces do Acheulense tardio. Retirado de Victoria County History of 

Kent Vol 1, p 312. London: 1912 

 

4.2.4.1. Memória espacial e memória episódica implicadas na construção da 

indústria acheulense tardia 

 A produção de simetrias tridimensionais requer uma percepção alocêntrica que 

permite imaginar pontos de vista descentrados do próprio. O construtor teria de con-

trolar a forma do artefacto a partir de diversos ângulos e perspectivas, algumas delas 

não directamente observáveis (Coolidge & Wynn, 2009). A cognição espacial de 

Homo heidelbergensis era por isso certamente superior à de Homo erectus, exigindo a 

manipulação de imagens e relações espaciais no espaço de representação (Sá-Saraiva 

& Sá-Saraiva, no prelo) de uma forma sem precedentes.  

Para Cooligde & Wyyn (2009) o grau de refinamento das ferramentas sugere que 

o “visuospatial sketchpad” da memória de trabalho (Baddeley & Hitch, 1997) de 

Homo heidelbergensis era mais complexo. Provavelmente não foi só este componente 

da memória de trabalho que mudou em Homo heidelbergensis. As funções executivas 

deste hominídeo parecem ter sido, de um modo geral, mais complexas (Haidle, 2010). 

As ferramentas de Homo heidelbergensis implicavam o uso de núcleos pré-

preparados. As lascas produzidas pelas técnicas de preparação dos núcleos eram úteis 

http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_County_History
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como ferramentas, mas eram muitas vezes alvo, elas próprias, de modificação, dando 

origem a uma variedade de tipos de gume. A variedade de ferramentas baseadas em 

lascas aumentou e o número de martelos de mão diminuiu (Coolidge & Wynn, 2009).  

O facto de se produzirem ferramentas a partir das lascas produzidas pela prepara-

ção dos núcleos indica algum nível de pensamento recursivo em Homo heidelbergen-

sis (Corballis, 2007)
58

, já que é necessário compreender a relação entre o resultado da 

acção anterior e a acção seguinte. As acções não só são sequenciais como o seu resul-

tado é sucessivamente integrado na acção seguinte.   

A recursividade implicada na construção destas novas ferramentas pode ser en-

tendida como um sinal de que a inteligência praxianafórica ou capacidade de relacio-

nar vários objectos entre si e com o sujeito de acção (Sá-Nogueira Saraiva, 2003) 

fazia parte do sistema cognitivo de Homo heidelbergensis. O encadeamento recursivo 

ou integrado de acções para obter um novo objecto é um exemplo das operações 

praxianafóricas que caracterizam a nossa espécie (ver Sá-Nogueira Saraiva, pág. 421 

e 422).  

 A recursividade implicada na construção de ferramentas deste período é salienta-

da ainda mais pelas lanças descobertas em Schӧningen por Thieme (1997), com cerca 

de 300 000 – 400 000 anos (Coolidge & Wynn, 2009; Haidle, 2010). Estas lanças, 

com cerca de dois metros de altura, foram feitas com madeira de abeto, tendo os seus 

construtores escolhido a madeira mais forte, perto da base, e usado ferramentas para 

esculpir e limar a madeira até obter a forma desejada. As lanças devem ter sido usa-

das para caçar, já que foram encontradas junto a restos mortais de cavalos.  

Desde o aparecimento da motivação para procurar alimento que levou ao objecti-

vo de fazer a lança, até à sua utilização para caçar, é necessário levar a cabo vários 

passos encadeados uns nos outros: obter matéria-prima para produzir um machado de 

mão ou outra ferramenta do mesmo tipo e uma ferramenta lascada, cortar a árvore e 

esculpir a lança. Cada acção depende da anterior, pelo que o pensamento implicado é 

recursivo. 

Para executar este tipo de operações é necessário ter esquemas cognitivos que 

permitam o planeamento e representação de vários tipos de relação (Sá-Nogueira 
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 Existe algum desacordo na literatura sobre a recursividade implicada nas técnicas de construção 

de ferramentas no acheulense tardio. Read (2008) considera que as ferramentas produzidas com a 

técnica Levallois, típicas do acheulense tardio (+/- 300 000 anos atrás), implicam apenas a aplicação de 

um algoritmo e não a aplicação sucessiva de um algoritmo ao produto final anteriormente obtido. Este 

autor situa temporalmente o aparecimento de recursividade na construção das ferramentas há cerca de 

50 000 anos atrás, com Homo sapiens. Read (2008) não atribui o uso de núcleos pré-preparados a Homo 

heidelbergensis ou uma noção tridimensional da simetria, como Coolidge & Wynn (2009). A informa-

ção bibliográfica disponível sobre os passos envolvidos na construção de lanças há cerca de 350 000 

anos atrás, como as lanças descobertas em Schöningen, sugere fortemente que este hominídeo era capaz 

de pensar recursivamente, ainda que pudesse ter uma recursividade limitada e que o uso do pensamento 

recursivo estivesse constrangido pelas limitações linguísticas de Homo heidelbergensis. Adoptaremos 

aqui, por isso, a informação apresentada em Coolidge & Wynn (2009) ou Stout et al. (2008) acerca das 

ferramentas de Homo heidelbergensis e suas técnicas de construção. 
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Saraiva, 2003), nomeadamente uma memória de trabalho suficientemente grande para 

permitir a combinação de vários episódios (Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo). 

A sequência operacional envolvida na produção e utilização destas lanças é bas-

tante longa, estendendo-se por vários dias. Para ser capaz de planear e seguir esta 

sequência de acções deliberadas, desde que se sente a motivação básica da fome até à 

satisfação desse desejo é necessário ter um domínio executivo considerável para focar 

a atenção na tarefa e ser capaz de desviá-la da necessidade sentida, adiando a sua 

satisfação (Haidle, 2010).  

Só uma memória episódica capaz de permitir viajar mentalmente no tempo, teria 

permitido a Homo heidelbergensis fabricar ferramentas complexas como estas lanças. 

Para construir ferramentas que implicam várias acções sequenciais é necessário que o 

PRI se desloque no tempo relativamente ao ER, já que é necessário pensar nas várias 

acções: A, B, C,…n, realizadas pelo próprio, no passado e no futuro (Sá-Saraiva & 

Sá-Saraiva, no prelo). A capacidade de viajar mentalmente e situar o Eu e as acções 

do Eu presente relativamente ao passado e ao futuro fez parte do repertório deste 

hominídeo.  

Capaz de viajar mentalmente no tempo como nenhum dos seus antepassados, 

Homo heidelbergensis tinha possivelmente algum grau de consciência auto-noética. 

Não sabemos se a sua memória episódica era tão capaz como a nossa e se teriam 

conseguido simular o Eu-objecto no futuro ao ponto de serem confrontados com a 

inevitabilidade da morte. Para Coolidge & Wyyn (2009), as lanças de Schӧningen não 

são indícios de um planeamento a longo prazo que implica viajar mentalmente no 

tempo. Estes autores defendem que o registo arqueológico sugere que uma memória 

prospectiva e uma consciência auto-noética surgiram bem mais tarde, já com Homo 

Sapiens. Esta posição é sustentada no facto de ferramentas como armadilhas, redes e 

lanças com projécteis para caçar surgirem no registo arqueológico com uma data 

aproximada dos 17 000 mil anos
59

.  

Para Coolidge & Wyyn (2009) o fabrico e uso das lanças de Schӧningen que po-

deriam ser atiradas para caçar presas, não implica funções executivas e mnésicas 

idênticas já que poderia ser explicado por uma aplicação de conhecimento procedi-

mental mais básico. Os autores minimizaram, provavelmente, o planeamento a longo 

prazo implicado na construção das lanças de Schӧningen, mas temos de concordar 

com eles que o registo arqueológico e fóssil sugerem que a capacidade para planea-

mento a longo prazo aumentou significativamente desde Homo heidelbergensis. Por 

exemplo, existem indícios de caça controlada e adaptada às mudanças sazonais para 

evitar a futura escassez de recursos, apenas a partir do Paleolítico Superior tardio
60

 (c. 
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 Os autores referem arpões encontrados no Paleolítico superior tardio em França e Espanha há 17 

000 anos, e armadilhas para gazelas encontradas no médio-oriente com cerca de 12 000 anos. 
60

 O Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, refere-se ao período pré-histórico situado sensivelmen-

te entre os 2.5 milhões anos atrás e os 10 000 anos atrás. Distinguem-se três sub-períodos dentro do 

Paleolítico: o Paleolítico Inferior (c. 2.5 milhões - 200 000 anos atrás), Paleolítico Médio (c. 200 000 – 

45 000 anos atrás) e Paleolítico Superior (c. 45 000 – 10 000 anos atrás) (Lewis-Williams, 2002). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/10000_a.C.
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12 000 anos, Moore, Hillman & Ledge, 2000). Esta prática exige não só uma previsão 

de circunstâncias futuras distantes, como a capacidade para planear e pôr em acção 

medidas para prevenir ou contornar as dificuldades previstas.  

4.2.4.2.  Consciência auto-noética e eventual consciência da morte em Homo 

heidelbergensis 

Para além de desconhecermos o alcance da viagem mental no tempo desta espé-

cie, o registo arqueológico não permite concluir muito quanto à eventual consciência 

da morte de Homo heidelbergensis. Não existem vestígios fósseis e arqueológicos que 

sugiram a prática de enterros intencionais da espécie
61

 (Coolidge & Wynn, 2009). No 

entanto, se o enterro intencional e acompanhado de oferendas parece indicar não só 

consciência da morte como alguma forma de crença ou ritual funerário e possivel-

mente numa vida espiritual após a morte física (Rossano, 2009), a consciência da 

morte, ou mesmo a crença na sobrevivência da alma após a morte não implicam 

necessariamente o enterro intencional de cadáveres (Dunbar, 2004).  

Entre alguns grupos étnicos humanos que detêm crenças sobre a VAM é comum 

eliminar-se os cadáveres sem recorrer ao enterro, deixando-os decompor ao ar livre. 

Um exemplo são os Asabano da Nova Guiné central, no período anterior à sua cristi-

anização (Lohmann, 2005). Os primeiros hominídeos a ter consciência da morte 

podem não ter tido crenças culturais explícitas e socialmente partilhadas sobre a 

sobrevivência da alma. 

Ainda que a crença na imortalidade da alma dependa provavelmente da fenome-

nologia do Eu e do dualismo sujeito-objecto inevitavelmente experienciado quando se 

pensa sobre o Eu e a morte (Sá-Nogueira Saraiva, 2003, ver Cap.3, pág. 114), é pos-

sível que alguma intuição subjectiva e não reflexiva sobre a continuidade do Eu após 

a morte pudesse surgir sem ser acompanhada da criação de crenças explícitas parti-

lháveis socialmente. Essa partilha social exige, provavelmente, uma linguagem com 

gramática e sintaxe desenvolvida e o tipo de símbolos arbitrários que caracterizam a 

linguagem humana e permitem um pensamento verbal abstracto (Gärdenfors, 1995 

para além de uma memória de trabalho capaz de manter níveis de intencionalidade 

elevados em atenção focal (Corballis,2011; Dunbar, 2004). 

 A própria tomada de consciência da morte exige provavelmente algum domínio 

linguístico para além da capacidade de viajar mentalmente no tempo e ter uma repre-

sentação do Eu-objecto. Uma representação do Eu-objecto simbólico sensu Sedikides 
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 Aqui estamos a adoptar uma posição prudente de acordo com a literatura disponível sendo talvez 

relevante salientar que não existe um consenso quanto à irrelevância dos achados funerários de Homo 

heidelbergensis. Paul Pettitt (2002,2011), por exemplo, acha que o achado de Sima de los Huesos 

(Atapuerca, Espanha) em que foram encontrados restos mortais de 32 indivíduos distintos (ossos e 

dentes) com cerca de 200 000 anos, é significativo já que é pouco provável que os ossos e dentes se 

reunissem ocasionalmente naquele buraco. 
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& Skrowonski (1997, ver Cap.3, pág. 103) é provavelmente o requisito mínimo para 

que possa emergir uma consciência plena, socialmente partilhável da mortalidade. 

Homo heidelbergensis parece ter sido incapaz de pensar em termos abstractos, logo 

uma representação abstracta do tempo, e do conceito de corpo, alma e morte não seria 

possível. É por isso comum atribuir apenas a Homo sapiens a capacidade para ter 

consciência da sua morte (Leary & Buttermore, 2003; Rossano, 2009), um Eu-objecto 

simbólico (Leary & Buttermore, 2003; Sá-Nogueira Saraiva, 2003; 2012; Sedikies & 

Skrowonsky, 1997) e crenças na sobrevivência da alma após a morte (Coolidge & 

Wynn, 2009; Leary & Buttermore, 2003; Rossano, 2009; Sá-Nogueira Saraiva, 2012). 

Ainda que uma consciência da morte socialmente partilhável e capaz de originar 

teorias e crenças sobre o que acontece ao corpo e ao Eu tenha sido possível apenas 

com as funções executivas, simbólicas e linguísticas modernas encontradas em Homo 

sapiens, existe a possibilidade de que antes de Homo sapiens tenham existido homi-

nídeos com uma consciência da sua mortalidade. Esta possibilidade decorre do facto 

de o pensamento não estar dependente da linguagem ou ser idêntico à linguagem 

(Meissner, 2008; Pinker, 1995).  

Sabe-se que a capacidade para pensar é ontogeneticamente anterior à emergência 

da capacidade linguística (Meissner, 2008). Além disso, o nosso pensamento não é 

originalmente linguístico, baseando-se em imagens visuais, auditivas e em termos de 

proposições abstractas. A linguagem tornou-se uma forma de comunicar pensamen-

tos, de traduzir e transmitir os conteúdos mentais, no entanto é possível pensar na 

ausência de competências linguísticas, já que bebés humanos, pacientes afásicos ou 

adultos surdos que nunca aprenderam qualquer forma de linguagem oral, escrita ou 

gestual conseguem raciocinar sobre espaço, tempo, número, objectos, causalidade e 

categorias (Pinker, 1995).
62

 

A linguagem desenvolveu-se provavelmente a partir de formas de pensamento 

não linguístico já existentes. Para Corballis (2011), a linguagem explorou formas de 

pensamento recursivo pré-linguistico como a viagem mental no tempo e a teoria da 

mente. Tendo em conta que Homo heidelbergensis parece ter sido capaz de pensar 

recursivamente para construir ferramentas a partir de outras ferramentas, e necessitou 

muito provavelmente de um planeamento extenso no tempo para essa construção no 

caso das lanças de Schӧningen, por exemplo, é plausível atribuir-lhe um pensamento 

recursivo que incluía a possibilidade de viajar mentalmente no tempo, e alguma 

forma de teoria da mente. 

Ainda que a consciência da morte pudesse ter ocorrido sem uma linguagem gra-

matical dependente de símbolos arbitrários como a nossa (Gärdenfors, 1995), ela 
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 O autor destaca o trabalho de Karen Wynn, que demonstra como bebés de 5 meses parecem ser 

capazes de realizar formas simples de aritmética mental; o trabalho de Dorothy Cheney e Robert 

Seyfarth com macacos-verdes que formam alianças familiares que implicam compreender as relações 

de parentesco entre irmão-irmã ou filho-mãe; e ainda o caso de Ildefonso, descrito por Susan Schaller, 

um surdo sem qualquer competência linguística. 



 135 

dependeu certamente da presença de uma consciência auto-noética, isto é, da capaci-

dade para representar o Eu-objecto situado no tempo e representar e simular os esta-

dos mentais de outros agentes. Tendo em conta que as crianças parecem ser capazes 

de atribuir estados mentais aos outros agentes quando começam a ser capazes de 

compreender e simular os seus próprios estados mentais (Gopnik & Slaugther, 1991), 

e que a representação e simulação dos próprios estados mentais parece ser possível 

apenas depois de a criança adquirir uma consciência auto-noética do seu Eu-objecto, 

indícios de teoria da mente em Homo heidelbergensis seriam bons indicadores de 

uma consciência do Eu temporalmente situado nesta espécie
63

. 

De facto, existem pistas disponíveis no registo fóssil e arqueológico que sugerem 

que Homo heidelbergensis poderá ter sido o primeiro a ter uma teoria da mente capaz 

de considerar os estados epistémicos de outros agentes. Essas pistas sugerem não só a 

presença de teoria da mente mais avançada que nos seus antepassados, mas também 

eventuais competências simbólicas e linguísticas sem precedentes. 

4.2.4.3. Capacidade simbólica, linguística e Teoria da mente em Homo 

heidelbergensis 

As ferramentas mais bem feitas deste período, quer líticas (bífaces e lascas) quer 

não líticas (lanças) implicam sequências de acções complexas (Sá-Nogueira Saraiva, 

2012; Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo).  

Tendo em conta que a gramática poderá ter sido desenvolvida a partir da capaci-

dade para combinar acções em sequências complexas
64

 (Gärdenfors, 1995; Sá-
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 Temos consciência das limitações desta abordagem ontogenética ao estudo da filogenia da cog-

nição humana, mas na ausência de dados concretos e actuais sobre o comportamento destas espécies 

extintas acreditamos ser uma alternativa proveitosa. 
64

 Vários autores sugerem que a sequência de acções implicada na remoção de lascas de um núcleo 

de pedra está estruturada como uma sintaxe e que as estruturas básicas da linguagem emergiram numa 

forma pré-verbal desde que os hominídeos começaram a lascar pedras para construir ferramentas líticas 

com padrões estandardizados (Holloway, 1969; Sá-Nogueira Saraiva, 2003; Vieira, 2010).  

A gramaticalidade da linguagem, de acordo com esta hipótese, teria origem em capacidades já exis-

tentes nos hominídeos, nomeadamente a capacidade de combinar acções em sequências, implicada na 

construção das industrias líticas (Gärdenfors, 1995; Sá-Nogueira Saraiva, 2003;Sá-Saraiva & Sá-

Saraiva, no prelo). Sá-Saraiva & Sá-Saraiva (2012) salienta que a construção de ferramentas depende da 

capacidade para o PRI fazer ciclos funcionais relacionais no ambiente e na memória, dependentes de 

uma gramática praxianafórica que estabelece o tipo de relação em causa: conexão, sucessão no tempo, 

génese, etc. Esta gramática praxianafórica, pré-verbal, anteciparia as estruturas da gramática e sintaxe.  

Vieira (2010) sugere que a construção e utilização de ferramentas poderá ter contribuído para que o 

cérebro dos hominídeos adquirisse novos circuitos neuronais que o pré-adaptaram para a aquisição e 

uso de linguagem. Dados desenvolvimentistas indicam que a evolução da linguagem terá explorado 

áreas neuronais já existentes, dedicadas à construção de ferramentas. Durante os primeiros dois anos de 

vida, a área de Broca do cérebro das crianças humanas está envolvida simultaneamente, no desenvolvi-

mento da fala e da capacidade para combinar objectos manualmente. É só a partir dos 2 anos de idade 

que ocorre uma diferenciação cortical que cria capacidades distintas e relativamente modularizadas para 

a gramática linguística e a combinação complexa de objectos. Tendo em conta que os chimpanzés 

apresentam a mesma ausência de modularização que as crianças de 2 anos, fazendo uso da mesma área 

em tarefas que implicam o uso de ferramentas e a combinação de símbolos, é muito provável que a 

linguagem tenha evoluído a partir das áreas neuronais dedicadas à sequenciação de acções manuais e 
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Nogueira Saraiva, 2003; Vieira, 2010), Homo heidelbergensis poderá ter transmitido 

a Homo sapiens as capacidades cognitivas necessárias para o desenvolvimento de 

uma linguagem gramatical, ainda que a sua proto-linguagem possa não ter sido gra-

matical. 

Para além do domínio praxianafórico (Sá-Nogueira Saraiva, 2003), Homo heider-

bergensis terá sido a primeira espécie a reunir as condições físicas necessárias para a 

fala, já que desde há 500 mil anos atrás que o canal torácico e hipoglossal têm um 

tamanho semelhante ao dos humanos modernos (Coolidge & Wynn, 2009; Dunbar, 

2004). Além disso, poderá ter sido a primeira espécie Homo a ter a necessidade evo-

lutiva de adoptar a linguagem como forma de reforçar os laços sociais. Dunbar (1996) 

sugere que a relação entre o tamanho do grupo e a quantidade de tempo despendido 

com actividades de catagem em macacos e primatas do velho mundo permite estimar 

que por volta de há 500 mil anos com Homo heidelbergensis se teria atingido a neces-

sidade de passar 30% do tempo diário em actividades sociais de catagem, o que 

tornaria vantajoso adoptar outras formas de estabelecer e reforçar laços sociais a 

partir deste período, já que essa quantidade de tempo é excessiva tendo em conta as 

actividades diárias necessárias para garantir a sobrevivência.  

Poderá ter sido importante desenvolver uma comunicação eficaz a partir desta 

época não só para reforçar laços sociais como para aumentar a capacidade de coope-

ração na caça de presas grandes, que aparentemente era praticada por Homo heidel-

bergensis tendo em conta os vestígios de Schӧningen.  

A hipótese de que o cérebro de Homo heidelbergensis poderia estar preparado pa-

ra o desenvolvimento e utilização de uma proto-linguagem é apoiada por dados en-

contrados num estudo em que foram realizados PET scan a três arqueológos especia-

listas na construção de bífaces enquanto estes faziam ferramentas características do 

Pré-Acheulense e Acheulense tardio, que mostram que apenas a construção de ferra-

mentas do Acheulense tardio activa circuitos neuronais ligados à linguagem (Stout et 

al., 2008). 

O registo fóssil e arqueológico não permite conhecer o tipo de linguagem usada 

neste período, no entanto, essa proto-linguagem implicaria necessariamente a mani-

pulação de representações simbólicas num ambiente interno (Gärdenfors, 1995), isto 

é, no espaço de representação (Sá-Nogueira Saraiva, 2012, ver Cap.3, pág. 114) ou 

memória de trabalho (Baddeley & Hitch, 1974). Mas desconhece-se, ao certo, o tipo 

de representações simbólicas que Homo heidelbergensis seria capaz de manipular 

mentalmente.  

Pensa-se que Homo heidelbergensis não seria capaz de criar e manipular mental-

mente representações simbólicas abstractas e arbitrárias como as palavras usadas na 

linguagem humana. Isso decorre do facto de o registo arqueológico não indicar a 

                                                                                                                                           
que mais tarde tenha surgido, gradualmente, a relativa modularização que se encontra em Homo sapiens 

hoje em dia, para estas funções (Greenfield, 1991). 
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capacidade de construir classes ou categorias de objectos que implicam a abstracção 

das características comuns a esses objectos (Sá-Nogueira Saraiva,2003; Sá-Saraiva & 

Sá-Saraiva, no prelo). As ferramentas construídas neste período, por exemplo, não 

implicam o grau de padronização encontrado nas ferramentas construídas mais tarde 

por Homo sapiens (Sá-Nogueira Saraiva, 2003, Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo). 

No entanto, poderiam ter uma linguagem baseada em signos não arbitrários.  

É possível distinguir três tipos de signos: índices, que representam o seu referente 

com base numa associação (fumo como índice de fogo, uma pegada como índice do 

animal que a fez), ícones, que representam o seu referente através da semelhança 

física com ele (hieróglifos egípcios), e finalmente, símbolos propriamente ditos, em 

que a ligação com o referente é arbitrária, não existindo uma associação natural ou 

uma semelhança física entre o símbolo e o referente (Pierce, 1932). 

 A linguagem humana moderna faz uso de representações simbólicas arbitrárias. 

No entanto, é provável que ela tenha evoluído a partir de formas linguísticas anterio-

res baseadas em representações icónicas. Uma comunicação gestual baseada em 

ícones poderá ter precedido a linguagem verbal usando símbolos. Os sons vocais, 

dedicados à expressão de sinais emocionais instintivos, foram gradualmente passando 

a servir para exprimir voluntariamente símbolos. Gradualmente poderia ter emergido 

uma linguagem baseada em palavras únicas não combináveis e posteriormente pala-

vras combináveis mas ainda sem gramática (Gärdenfors, 1995).  

Homo heidelbergensis poderia ter tido pelo menos uma proto-linguagem icónica, 

baseada em gestos e algumas vocalizações. O registo fóssil sugere que esta espécie 

tinha condições físicas para falar, o que sugere uma capacidade para emitir vocaliza-

ções com função de comunicação superior à de Homo erectus. Além disso, o registo 

arqueológico apresenta elementos compatíveis com alguma forma de actividade 

simbólica, nomeadamente, a utilização de pigmentos coloridos (Barham, 2002; Coo-

lidge & Wynn, 2009). 

Não se sabe exactamente qual a utilização dada aos pigmentos mas sabe-se, dada 

a localização onde foram encontrados, que tinham de ser percorridas longas distancias 

para os encontrar. A cor parece ter sido um critério envolvido na sua utilização já que 

se encontraram pigmentos de cor castanha, vermelha, amarela, púrpura, azul e ma-

genta (Barham, 2002).  

Vários autores concordam que o facto de a cor parecer relevante sugere que estes 

pigmentos seriam usados para marcar ou assinalar alguma coisa, como objectos ou 

corpos (Barham, 2002; Coolidge & Wynn, 2009; Sá-Nogueira Saraiva, 2010; Sá-

Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo). Os pigmentos poderiam ter sido usados como signos 

de diversos referentes, já que cores distintas poderiam assinalar referentes distintos. É 

impossível saber se a actividade simbólica ligada ao uso dos pigmentos implicava 

representações simbólicas arbitrárias propriamente ditas, ou apenas indexação e 

iconicidade.  
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Caso o ocre fosse usado para pintar os corpos, o Eu-objecto poderia ter começado 

a ter uma dimensão simbólica, já que o ocre pintado no corpo poderia ter um signifi-

cado social, ligação à posição hierárquica dentro do grupo. É pouco provável no 

entanto que um Eu-objecto simbólico existisse nas mentes de Homo heidelbergensis 

já que o resto do registo arqueológico não sugere a possibilidade de representar a 

realidade de forma abstracta, como já referimos anteriormente. 

Independentemente das dúvidas acerca da utilização do ocre uma coisa parece 

certa: ele era usado para marcar ou assinalar alguma coisa. Isso parece indicar que 

Homo heidelbergensis tinha não só a capacidade para associar signos a referentes 

como entender que os seus companheiros eram capazes de fazer a mesma associação 

(Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo). Homo heidelbergensis tinha uma teoria da 

mente capaz de incluir as ideias ou crenças de outras pessoas sobre o significado de 

determinado signo.  

A presença de uma teoria da mente que inclui pensamentos sobre as ideias ou ex-

pectativas dos outros agentes indica a capacidade para pensar sobre os próprios esta-

dos mentais e também para compreender a semelhança com os outros agentes. Tendo 

em conta a sua eventual capacidade para pensar sobre o conhecimento de outros 

agentes, torna-se difícil conceber que um Homo heidelbergensis não fosse confronta-

do com o facto da sua morte ao ver membros do seu grupo morrer.  

Tendo em conta que o seu espaço de representação virtual era relativamente com-

plexo e competente ao nível da representação visual, ele poderia ter experienciado 

uma distinção entre a sua experiência subjectiva interna e as sensações físicas, por 

exemplo. A compreensão dos outros agentes sociais como agentes com um espaço 

mental, guiados por motivações, objectivos, emoções e ideias poderia ajudar a acen-

tuar essa distinção. Mesmo sem o conceito abstracto de corpo e mente ou corpo e 

alma, Homo heidelbergensis poderá ter sentido um dualismo básico e, tal como as 

crianças de 5 anos, achado que a morte não implica a cessação da actividade mental 

(ver Cap.3, pág. 112). Também pode acontecer, pelo contrário, que a forma concreta 

de representar a realidade e a experiencia mental contribuísse para diminuir a sensa-

ção de dualismo.  

Ainda que Homo heidelbergensis pudesse distinguir entre um Eu-sujeito e Eu-

objecto ele poderia experienciar um dualismo menor pelo facto de não ter conceitos 

separados para corpo e mente. Apesar da linguagem não ser necessária para pensar 

(Pinker,1995), o pensamento é obviamente influenciado pela linguagem. Mais que 

isso, a organização da realidade externa e interna em classes de significado pode ter 

mudado a nossa forma de pensar sobre nós (Sá-Nogueira Saraiva, 2003). O dualismo 

mente-corpo (Bloom, 2004, 2007) que parece caracterizar a nossa espécie, Homo 

sapiens, podia estar latente em Homo heidelbergensis.  

A menos que se descubram indícios de um culto dos mortos que possa sugerir que 

a morte tinha algum tratamento simbólico/abstracto será impossível saber ao certo se 

o dualismo básico da experiência do Eu poderia criar a expectativa de continuidade 
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após a morte em Homo heidelbergensis. Uma intuição sobre a continuidade do 

PRI/Eu-sujeito e seu ER (Sá-Nogueira Saraiva, 2012) poderia ter estado presente 

mesmo sem uma linguagem que permitisse exprimi-la por palavras, isto é, através de 

símbolos arbitrários.  

No entanto, é muito remota a possibilidade de que esta espécie tivesse podido de-

senvolver ideias, teorias ou crenças sobre o que acontece ao morrer ou alguma forma 

de culto dos mortos. Com o que se sabe actualmente sobre o registo arqueológico é 

praticamente impossível afirmar que algum tipo de crenças numa vida após a morte 

fizessem parte do repertório cultural de Homo heidelbergensis.   

A confirmação de práticas funerárias em Homo neandertalensis, descendente de 

Homo heidelbergensis tal como Homo sapiens, seria um forte sinal de que ambos os 

descendentes herdaram uma mente capaz de ter consciência da sua mortalidade e de 

pensar sobre as consequências da morte para si e para os outros. Vestígios fósseis e 

arqueológicos indicam que Homo neandertalensis enterrava os seus mortos (Coolidge 

& Wynn, 2009; Pettitt, 2011). Os vestígios são no entanto pouco claros quanto à 

intencionalidade e ritualidade envolvida nessas práticas, havendo quem defenda que 

os enterros são um indício de ritualização da morte (Pettitt, 2011; Belfer-Cohen & 

Hovers, 2010), quem considere que alguns dos supostos enterros foram um produto 

acidental (Gargett, 1999, Sandgathe, Dibble,Goldberg, &Shannon, 2011); e ainda 

quem coloque a hipótese de os enterros serem feitos apenas com o objectivo de elimi-

nar o cadáver sem ter qualquer ritual ou significado associado (Lewis-Williams, 

2002). 

Até se esclarecer a medida em que esta espécie tinha práticas funerárias delibera-

das, implicando algum tipo de actividade ritual e simbólica, será mais prudente assu-

mir que Homo sapiens foi provavelmente a primeira espécie a ter práticas funerárias 

assentes em ideias/crenças socialmente partilhadas sobre a morte, ainda que prova-

velmente não tenha sido a primeira a ter consciência da sua mortalidade e algum tipo 

de ideias e sentimentos relativamente à sua morte e à morte dos outros. 

4.2.5.  Homo sapiens e o aparecimento de práticas funerárias intencionais e 

ritualizadas 

Na Europa, Homo heidelbergensis deu origem a Homo neandertalensis a partir de 

há 350 000 anos atrás. Em África, Homo heidelbergensis sofreu uma evolução rápida 

e por volta de há pelo menos 200 000 anos deu origem aos primeiros humanos ana-

tomicamente modernos que substituíram as populações de humanos arcaicos em todo 

o mundo. 

Apesar das dúvidas acerca do percurso filogenético entre Homo heidelbergensis e 

Homo sapiens, o registo fóssil permite saber que os primeiros Homo sapiens se espa-

lharam pelo mundo rapidamente, já que há 150 000 anos atrás já tinham provavel-

mente substituído todas as populações de Homo heidelbergensis, chegando ao Levan-



 140 

te no médio oriente por volta de há 100 000 anos atrás. Daí, chegaram à Ásia do sul e 

à Austrália (60 000 anos atrás) e à Europa (40 000 aa). Há 15 000 atrás tinham chega-

do à América (Rigthmire, 1998). 

O registo fóssil e arqueológico deixado pelos primeiros Homo sapiens é muito 

semelhante ao dos seus antepassados Homo heidelbergensis e Homo neandertalensis, 

sendo habitualmente considerados anatomica, mas não comportamentalmente, mo-

dernos. A partir de há cerca de 50 000 anos atrás, Homo sapiens parece ter sofrido 

alterações significativas já que começam a surgir indícios de um pensamento mais 

complexo, de planeamento a longo-prazo, simbolismo diversificado, práticas e cren-

ças religiosas, arte, e outros sinais de uma “explosão” intelectual e cultural (Coolidge 

& Wynn, 2009; Klein, 2000, Rossano, 2009). 

A discrepância entre a anatomia moderna e o comportamento arcaico dos primei-

ros Homo sapiens tem gerado um debate na literatura antropológica e paleoantropo-

lógica. Alguns autores consideram que a evolução cognitiva da espécie foi gradual e 

outros defendem que tenha ocorrido uma “revolução” cognitiva associada a uma 

mutação com consequências neuronais, nomeadamente ao nível da memória de traba-

lho, que teria passado a ter uma capacidade ampliada (ver Coolidge & Wyyn, 2009; 

Klein, 2000; Mellars, 2006, Rossano, 2009). Esta mudança genética não especificada 

teria ocorrido entre a comunidade Homo sapiens africana no Paleolítico médio tardio, 

entre 80 000 - 50 000 anos atrás (Rossano, 2009). 

Belfer-Cohen & Hovers (2010) defendem que o registo arqueológico da zona do 

Levante relativo ao Paleolítico médio (250 000 a 50 000 anos atrás) sugere que a 

evolução foi gradual, contrariando a hipótese de que uma mudança radical em Homo 

sapiens tivesse ocorrido entre o Paleolítico médio e superior. Os autores acentuam 

evidências arqueológicas que sugerem que uma memória de trabalho eficaz fazia 

parte da arquitectura mental de neandertais e humanos anatomicamente modernos. Na 

sua argumentação eles acentuam a descoberta de vestígios arqueológicos sugestivos 

de pensamento moderno: ferramentas complexas, actividade simbólica (uso de pig-

mentos e enterro ritual) e divisão do trabalho de acordo com o sexo. 

No que diz respeito às práticas funerárias, que são um elemento directamente re-

levante para o tema desta dissertação, existem indícios de que Homo sapiens come-

çou a enterrar os seus mortos a partir do Paleolítico médio, e que formas diversifica-

das de culto dos mortos podem ter estado presentes desde há pelo menos 160 000 

anos atrás. 

 Os crânios de Homo sapiens descobertos em Herto, Etiópia, que se pensa serem 

exemplares dos primeiros Sapiens anatomicamente modernos, com cerca de 160 000 

anos, exibem modificações que sugerem um tratamento ritual. Não só foram detecta-

das marcas nos crânios, provocadas por cortes e polimento nos cantos, como a sua 

superfície suavizada sugere que estes tenham sido manuseados repetidas vezes. Ten-

do em conta que os crânios foram encontrados sozinhos, sem estar associados a 

outros ossos, foi levantada a possibilidade de estes terem sido cuidadosamente sepa-
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rados do resto do corpo, descarnados e transportados. Se assim tiver acontecido, 

podemos estar perante vestígios de um culto semelhante ao encontrado em sociedades 

da Nova Guiné que preservam e veneram os crânios dos seus antepassados (White et 

al., 2003). 

Na cave de Qafzeh em Israel, foram encontrados restos mortais de Homo sapiens 

com cerca de 92 000 anos. Os cadáveres estavam acompanhados de ossos de animal, 

conchas e alguns pedaços de ocre vermelho. As conchas de bivalve encontradas 

teriam tido de ser recolhidas na costa do mediterrâneo a cerca de 35 km daquele local 

(Bar-Yosef Mayer, Vandermeersch, & Bar-Yosef, 2009). 

Curiosamente, o registo fóssil e arqueológico apresenta um hiato de vários milha-

res de anos até surgirem novamente indícios de enterros voluntários rituais atribuídos 

a Homo sapiens. Os vestígios funerários encontrados até hoje posteriores ao período 

do Paleolítico médio
65

 datam de há apenas cerca de 30 000 anos. Um exemplo são os 

restos mortais de duas crianças encontrados na Rússia em Sungir (c.a 27 000 anos 

trás). Juntamente com os cadáveres encontravam-se vários objectos que parecem ser 

oferendas, nomeadamente lanças feitas de marfim de mamute, demasiado frágeis para 

caçar eficazmente. Estas lanças foram feitas para os cadáveres, já que a lança que 

acompanha o cadáver da rapariga é mais pequena que a do rapaz, parecendo ter sido 

feita proporcionalmente para o seu tamanho. Tendo em conta que não serviam para 

caçar no mundo real dos vivos, as lanças poderiam ter sido feitas  para acompanhar e 

proteger os mortos (Coolidge & Wynn, 2009).  

Independentemente do hiato no registo fóssil e arqueológico, a existência de prá-

ticas funerárias implica necessariamente algum tipo de ideias socialmente partilhadas 

sobre a morte e o tratamento adequado para os cadáveres, sendo provável que existis-

se um sistema de crenças em torno da sobrevivência da alma após a morte há pelo 

menos 160 000 anos atrás. 

4.2.5.1. Alterações cognitivas em Homo sapiens e o seu efeito na consciência 

do Eu e representação da morte 

Como vimos, existem vestígios de rituais funerários a partir de há 160 000 anos 

atrás. No entanto, o registo arqueológico sugere que um pensamento abstracto e 

simbólico necessário à construção de classes de significado se terá consolidado na 
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 Straus (2005) considera necessário abandonar a noção de uma distinção rígida e clara entre o Pa-

leolítico médio e superior já que ela obscurece a extensão em que existiram mudanças e variedade 

cultural dentro de cada período, bem como a quantidade de produtos culturais precursores ou até típicos 

do Paleolítico superior encontrados no Paleolítico médio (os enterros seriam um exemplo). A aparência 

errática ao longo do tempo e espaço de diversos elementos do registo fóssil e arqueológico parece ser 

mais compatível com uma evolução gradual nuns períodos e repentina noutros, em que certas caracte-

rísticas dependeram de condições específicas para se tornar uma parte duradoura das comunidades, do 

que com uma revolução cognitiva que ocorreu num momento único e especifico da história da nossa 

espécie (Belfer-Cohen & Hovers, 2010). 
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nossa espécie apenas durante o Paleolítico superior, isto é, desde há 45 000 anos atrás 

(Coolidge & Wynn, 2009; Klein, 2000; Sá-Nogueira Saraiva, 2003). Se assim for, 

ainda que possam ter surgido pontualmente ideias sobre a VAM e rituais funerários 

em algumas comunidades Homo sapiens durante o paleolítico médio, é provável que 

as crenças na VAM só se tenham tornado recorrentes na nossa espécie há cerca de 45 

000 anos atrás.  

A possibilidade de criar conceitos sobre a morte partilháveis culturalmente terá 

emergido devido às seguintes mudanças cognitivas: um aumento na capacidade da 

memória de trabalho (Coolidge & Wyyn, 2009; Rossano, 2009) que permitiu o esta-

belecimento de relações anafóricas mais complexas (Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, 2012), 

incluindo um pensamento recursivo capaz de considerar mais níveis encadeados, e 

consequentemente, um aumento da memória episódica, capacidade linguística e teoria 

da mente (Corballis, 2011; Coolidge & Wynn, 2009; Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, 2012). 

Um incremento da memória de trabalho teria permitido um aumento da quantida-

de de informação possível de manter em atenção focal ao mesmo tempo, que por sua 

vez viria a permitir um pensamento recursivo capaz de considerar mais níveis enca-

deados. Um pensamento recursivo mais eficaz teria impacto quer na construção de 

ferramentas, quer na teoria da mente. Capaz de considerar sequências encadeadas de 

acções mais longas, Homo sapiens poderia conceber e construir as ferramentas mais 

complexas, que são a sua assinatura arqueológica (Coolidge & Wynn, 2009).  

A possibilidade de considerar um número superior de níveis de intencionalidade 

permitiria aos indivíduos ter noção de como é possível a uma cadeia sucessiva de 

agentes ter consciência do conteúdo da mente dos outros: “Eu sei, que ele sabe que 

ela sabe que eu sei que alguém sabe…” (Dunbar, 2004). Poderia assim surgir final-

mente uma teoria da mente equivalente à que se pode observar nas crianças a partir 

dos 7-9 anos, capaz de considerar as crenças de um agente acerca das crenças de 

outro agente (ver Cap.3, pág. 109).  

A produção de teorias, rituais, mitos ou crenças socialmente partilhados depende 

muito provavelmente deste nível de teoria da mente, já que implica raciocínios de 

intencionalidade capazes de ter em conta os estados mentais encadeados de diversos 

agentes (Dunbar, 2004). As condições cognitivas para a criação de ideias reflexivas 

partilháveis sobre a imortalidade da alma parecem ter estado presentes apenas na 

nossa própria espécie. 

As novas potencialidades recursivas da mente de Homo sapiens teriam exigido a 

necessidade de criar um sistema de comunicação capaz de transmitir eficazmente 

ideias complexas e intrincadas sobre o mundo físico e social. Barber & Peters (1992, 

citados por Gärdenfors) propõem que os sistemas proto-linguísticos teriam perdido a 

iconicidade e adoptado símbolos arbitrários possíveis de múltiplas combinações como 

forma de aumentar a eficácia da comunicação. Um sistema com um pequeno número 

de partes reutilizáveis, seria mais prático a longo prazo, do que um sistema composto 

por muitas partes únicas e não conectáveis entre si. Os símbolos arbitrários e as regras 
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gramaticais teriam sido uma “invenção” necessária para adaptar a proto-linguagem 

anterior ao novo “cérebro” de Homo sapiens. 

Tendo em conta que algumas gramáticas praxianafóricas (Sá-Nogueira Saraiva, 

2003) estavam implicadas na construção de ferramentas é possível que a capacidade 

de explorar sequências de acções coordenadas e combinadas, cada vez mais longas e 

complexas, possa ter contribuído para o desenvolvimento de regras gramaticais apli-

cadas à linguagem. As ligações e recombinações envolvidas na construção de ferra-

mentas podem ter sido aplicadas à estruturação de relações entre palavras nas frases 

(Corballis, 2003; Sá-Nogueira saraiva, 2003; Vieira, 2010). 

Um circuito sensoriomotor especializado no processamento de informação auditi-

vo-vocal, ligando as áreas temporais posteriores com o lobo parietal inferior e o 

córtex ventrolateral pré-frontal, poderá ter sido um elemento central neste processo 

(Aboitiz, Aboitiz, & García,  2010). Este circuito, comparável à alça fonológica 

(“phonological loop”) de Barteley (1966), teria co-evoluído com um circuito mais 

antigo ligado à manipulação e codificação de gestos. Conjuntamente com um aumen-

to da memória de curto prazo, este subsistema, provavelmente já em evolução, teria 

facilitado a formação e processamento de estruturas linguísticas recursivas (Aboitiz, 

Aboitiz, & García, 2010). O momento do percurso filogenético de Homo sapiens em 

que este subsistema se tornou funcional é impossível de estimar, mas é provável que 

tenha dependido da expansão das áreas têmporo-parietais que adquiriram o seu de-

senvolvimento máximo com Homo sapiens (Bruner, 2010)
66

.   

A evolução da linguagem terá tido um impacto significativo na capacidade para 

fazer representações abstractas e criar sistemas de classificação da realidade (Sá-

Nogueira Saraiva,2003; Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo) através da redução das 

coisas a protótipos (Rosch, 1978, 1981; Rosch et al., 1976; Lakoff, 1987). Os protóti-

pos permitem representar as coisas mentalmente e associá-las a um nome que funcio-

na como um suporte para o significado subjacente ao protótipo. Todos os objectos e 

agentes passaram a ser reduzidos a uma classe, permitido que a gramática de relações 

anafóricas (quer praxi quer psico-anafóricas; ver Sá-Saraiva & Sá-Saraiva, no prelo)  

se libertasse dos objectos e pessoas concretas. 

A possibilidade de criar classes de objectos e pessoas deu origem finalmente a um 

pensamento simbólico em que se relacionam anforicamente classes de significado. 

Esta capacidade, tal como o circuito fonológico, poderá ter surgido associada à ex-

pansão dos lobos parietais verificada nos sapiens anatomicamente modernos (Medin 
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 Se tivermos em conta que a linguagem evoluiu provavelmente ao longo de centenas de anos 

(Pinker,1995), tal como as mudanças anatómicas dos hominídeos, é possível que Homo erectus já 

tivesse uma alça fonológica muito rudimental (Aboitiz, Aboitiz, & García,  2010). Sendo assim, Homo 

heidelbergensis e neandertalensis, podiam ter tido uma alça funcional. Dados recentes sugerem que 

Homo neandertalensis era capaz de gerar sons idênticos aos dos humanos modernos (Granat et al., 

2007, citados por Aboitiz, Aboitiz, & García,  2010). A mudança nas funções executivas, incluindo a 

capacidade da memória de trabalho, pode ter sido a chave para as mudanças que se verificaram em 

Homo sapiens relativamente à linguagem. 
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& Atran, 2004). Sabe-se que o córtex parietal está implicado na construção de catego-

rias e formação de conceitos, bem como na integração de várias modalidades sensori-

ais e geração de representações complexas da realidade (Lou et al., 2004).  

 O registo arqueológico do período do Paleolítico superior inclui artefactos que só 

poderiam ter sido construídos por mentes capazes de uma representação abstracta e 

simbólica da realidade, como o figurino de Hohlensteinstadel (ver Figura 4.4, pág. 

145), uma figura humana com cabeça de leão, feito de marfim de mamute com 30 cm, 

datado de há cerca de 32 000 anos (Hahn, 1986, citado por Wynn, Coolidge, & 

Bright, 2009)
67

. A sua construção implicou a formação de um conceito abstracto que 

combina as características de um humano com as de um leão, isto é, a combinação de 

diferentes classes ou categorias de seres vivos (Coolidge & Wynn, 2009; Sá-Nogueira 

Saraiva, 2003; Wynn, Coolidge, & Bright, 2009). Não existem achados arqueológicos 

indicativos deste tipo de combinação de classes que tenham sido datados num período 

anterior ao Paleolítico superior. 

 

 

Figura 4.4. Figurino de Hohlensteinstadel. Imagem de J.Duckeck (2011). © Wikime-

dia Commons license 

 

A possibilidade de nomear coisas, de as organizar em classes de significado e es-

tabelecer relações entre elas mudou a forma de conceber o mundo externo e interno. 

A manipulação de conceitos abstractos permitiria criar teorias e conceber rituais 

sociais, regras, normas e valores. Um admirável mundo novo se abriu a Homo sapiens 

e a realidade passou a ser acedida indirectamente, através dos conceitos e categorias 
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 Este figurino é normalmente associado a práticas xamânicas, que parecem ter integrado os rituais 

religiosos mais antigos da humanidade (Rossano, 2009). 
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simbólicas criadas pela espécie. Os elementos do ambiente passaram a ser sistemati-

camente classificados e compreendidos em termos das suas relações com as outras 

classes (Sá-Nogueira Saraiva, 2003, pág. 430). Cassirer (1995, pág. 33) descreve a 

distância que o simbolismo humano introduz na relação do homem com o ambiente: 

“O homem já não pode defrontar imediatamente a realidade, não pode vê-la, 

por assim dizer, face a face. A realidade física parece recuar na proporção 

em que a actividade simbólica do homem avança. Em vez de lidar com as 

próprias coisas, o homem está, num sentido, constantemente em conversa 

consigo mesmo”. 

O espaço simbólico parece ter-se espalhado a todas as actividades humanas, in-

cluindo a consciência de si próprio. Dotado de um Eu-simbólico, definido em termos 

de categorias de significado, a morte do próprio e a morte dos outros passou a repre-

sentar o fim de um agente social com funções e papeis definidos. A própria morte 

passou a ser um conceito abstracto e possível de ser teorizado. A experiencia do Eu e 

a sua distinção relativamente à experiencia corporal visível e localizável fisicamente 

passou também a poder ser nomeada e conceptualizada. Se até aqui poderia ter existi-

do um dualismo intuitivo subjectivo sensu Bloom (2004, 2007), agora poderia come-

çar a existir um dualismo mente-corpo explícito, com o aparecimento das classes 

“mente” e “corpo”. 

 Começaram a surgir as primeiras teorias socialmente partilhadas sobre a vida 

após a morte e as tradições funerárias acentuaram o seu caracter ritualista, com um 

investimento cada vez mais significativo na preparação e ornamentação dos túmulos. 

No Neolítico (desde há cerca de 10 000 anos atrás) começam a ser erigidos monu-

mentos líticos em honra dos mortos e a praticar-se rituais funerários duplos, em que 

os restos mortais dos cadáveres são desenterrados após um determinado período e os 

ossos são submetidos a uma limpeza e preparação especial antes de ser novamente 

enterrados (Lewis-Williams & Pearce, 2005).  

Foram sendo criadas teorias complexas sobre os mortos e o seu destino que eram 

depois ensinadas a múltiplas gerações. Homo sapiens, um animal symbolicum (Cassi-

rer,1995, pág. 33), continua ainda hoje a cuidar cuidadosamente dos seus mortos, 

praticando rituais funerários mais ou menos complexos. Por toda a parte, grande parte 

de nós continua a acreditar numa vida após a morte tal como os nossos antepassados. 
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5. CONCEPTUALIZAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

DA INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo será apresentada a investigação empírica delineada para estudar as 

origens psicológicas das crenças na VAM tendo como ponto de partida a representa-

ção da própria morte. Começaremos por apresentar os pressupostos teóricos subjacen-

tes à investigação, em seguida os seus objectivos gerais e finalmente, a estratégia 

metodológica escolhida para os alcançar. 

Assente numa epistemologia evolutiva influenciada pelas posições de Lorenz e 

Uexküll, esta investigação partiu do pressuposto de que existe uma continuidade entre 

Biologia e Cultura e de que os fenómenos culturalmente recorrentes são indícios da 

operação de mecanismos cognitivos de base inata.  

A estratégia metodológica adoptada teve em conta uma visão da cognição como 

um fenómeno que inclui a experiência subjectiva ou fenomenológica dos processos 

mentais, e uma perspectiva pragmática no que diz respeito à selecção de métodos e 

técnicas de investigação.  

Tendo em conta que se pretendia estudar a representação da própria morte a partir 

da perspectiva da primeira pessoa, optou-se por utilizar um design de metodologia 

mista em que foram seleccionadas técnicas de recolha de dados baseadas no auto-

relato. A investigação incluiu ainda uma comparação de informação intercultural, que 

permitiu testar as hipóteses sobre as possíveis origens psicológicas das crenças na 

VAM à luz de informação histórica e transcultural.   

5.1.  PRESSUPOSTOS META-TEÓRICOS 

SUBJACENTES À INVESTIGAÇÃO 

5.1.1.   O conhecimento  da  realidade  é  constrangido  pela 

arquitectura inata da mente humana 

“ (…) a fronteira que separa o que é experienciável do que é transcendente é 

diferente de acordo com cada tipo de organismo.” 

Konrad Lorenz (1982, pág. 123
68

) 

De acordo com a epistemologia evolutiva subjacente à Etologia Clássica de Kon-

rad Lorenz
69

 (1965), consideramos que o conhecimento da realidade é constrangido 

pelos a priori da mente humana, isto é, pela arquitectura mental de origem inata que 

                                                   
68

 No original: “(…) the boundary separating the experienceable from the transcendental must 

vary for each individual type of organism.” 
69

 A epistemologia evolutiva de Lorenz (1965) foi inspirada na epistemologia kantiana. Os meca-

nismos inatos de aprendizagem postulados por Lorenz inspiraram-se directamente na noção de a priori 

de Kant (Plotkin, 2004; Sá-Nogueira Saraiva, 2006; Wuketits, 1984).  
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caracteriza a nossa espécie
70

. As funções cognitivas implicadas na percepção e pro-

cessamento da informação ambiental são o resultado de um processo de selecção 

natural, no âmbito do qual são seleccionadas as estruturas cognitivas que possibilitam 

a representação do ambiente necessária à sobrevivência e reprodução eficaz de cada 

organismo (Sá-Nogueira Saraiva, 2006, Wuketits, 1984).  

O conhecimento da realidade é por isso necessariamente constrangido e hipotéti-

co, já que não existe uma correspondência biunívoca entre a realidade exterior e as 

estruturais mentais que permitem ao organismo uma representação da realidade. Os 

organismos estão pré-programados para reagir às características da realidade apenas 

na medida das suas necessidades (Sá-Nogueira Saraiva, 2003, 2006). Para Lorenz 

(1981/1993), as formas e categorias a priori Kantianas correspondem à herança 

filogenética de cada espécie, que é um produto da evolução biológica. Cada espécie 

teria acesso a uma versão hipotética da realidade, vivendo no seu “mundo próprio”
 71

 

(Uexküll, 1982).  

Tal como a filosofia crítica de Kant procurou reconciliar o empirismo e o raciona-

lismo (Wuketits, 1984), a epistemologia evolutiva aqui adoptada oferece uma possibi-

lidade de conciliação entre a perspectiva construtivista e a perspectiva positivis-

ta/realista
72

, já que presume que o conhecimento da realidade é construído e ao mes-

mo tempo que a realidade exterior existe separadamente da versão que cada organis-

mo conhece dela. 

Ainda que constrangido, o conhecimento da realidade determinado a priori pelas 

estruturas perceptivas e cognitivas de cada espécie, não deixa, no entanto, de ser 

válido. Tendo em conta que as estruturas que permitem a apreensão da realidade são 

o resultado de um processo de selecção natural que é determinado pelas característi-

cas do ambiente, essas estruturas permitem aos organismos ter informação sobre 

características efectivas da realidade (Sá-Nogueira Saraiva, 2003).  

Este pressuposto aproxima a epistemologia evolutiva do realismo hipotético 

(Bradie, 1994): o conhecimento da realidade consiste numa hipótese bem fundamen-

tada acerca da realidade exterior. Não é completa, não é definitiva, mas não é constru-

ída ao acaso. O “mundo próprio” de cada organismo pode ser encarado como a cons-

trução possível da realidade para cada espécie, de acordo com os seus a priori, mas 

essa construção reflecte a realidade “lá fora”. Tendo em conta que a actividade cogni-

                                                   
70

 Esta perspectiva tem óbvios pontos de contacto com a Ciência Cognitiva. Tal como Tooby e 

Cosmides (1994) procuraram mostrar, a perspectiva evolutiva é importante para a explicação da mente 

humana almejada pela Ciência cognitiva. A compreensão das estruturas cognitivas necessita de ter em 

consideração a sua origem evolutiva associada à sua função de ligação ao ambiente . 

 
71

 A ideia dos mundos próprios de Uexküll, a par com as ideias de Henri Bergson e Georg Simmel 

antes dele, são as primeiras formas daquilo que se poderia considerar uma epistemologia evolutiva (para 

uma revisão ver Wuketits, 1984), já que todos defenderam a ideia de que os organismos conhecem o 

ambiente na medida em que estão adaptados a ele (ainda que alguns não fossem propriamente darwinis-

tas). 
72

 Há mesmo quem considere que o construtivismo radical pode ser enquadrado numa perspectiva 

evolutiva (ver Hejl, 2011). 
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tiva de um organismo visa, em primeira instância, garantir a reprodução e sobrevi-

vência desse organismo, a realidade percebida tem de ser minimamente coincidente 

com a realidade ontológica. Caso contrário, o organismo iria comportar-se de forma 

desajustada (Hejl, 2011) e a função adaptativa das suas capacidades cognitivas tornar-

se-ia obsoleta. 

No caso da espécie humana, o aparecimento da Cultura veio possibilitar o desen-

volvimento de “mundos-próprios” que transcendem as possibilidades de construção 

da realidade oferecidas pela Biologia (Sá-Nogueira Saraiva, 1999). A Cultura permi-

tiu um grau de diversidade incomparável no comportamento da nossa espécie, intro-

duzindo variações capazes de alterar a própria biologia humana (Plotkin, 2004). 

Ainda assim, mesmo nas suas manifestações mais sofisticadas, a Cultura não deixa de 

ser um produto da Biologia.  

5.1.2.  Existe uma continuidade entre biologia e cultura 

“A cultura está presa por uma trela, sim, mas o cão na outra ponta é 

esperto, independente e não um caniche amestrado. Em qualquer pas-

seio não é fácil dizer quem conduz quem.”                                    

Richerson and Boyd (2001, pág. 194)
73

 

Concordamos com a visão naturalista da cultura apresentada por Plotkin (2007): “ 

(…) a cultura é parte da biologia humana porque é a nossa biologia que nos faz seres 

culturais” (pág. 12)74. A capacidade humana para a criação e transmissão de cultura é 

um produto da evolução, sendo tão natural aos humanos como a marcha bípede ou o 

polegar opositor. O seu aparecimento dependeu da evolução cognitiva que teve lugar 

na nossa espécie em consequência do processo de selecção natural. Plotkin (2007) 

considera que as modificações psicológicas que permitiram a emergência de cultura 

humana foram: a linguagem, teoria da mente e responsividade à força social (predis-

posição para escolher as variações culturais mais frequentes nos grupos sociais - 

Boyd & Richerdson, 1985). Reunidas estas três condições, foi possível aos humanos 

desenvolver uma ampla variedade de conhecimento partilhado, desde ideias e concei-

tos a artefactos e instituições sociais, que apesar de dependente da arquitectura mental 

humana, ganhou uma “vida própria” evoluindo através dos seus próprios mecanis-

mos. Ainda que seja determinada pela biologia, a cultura não pode ser reduzida à 

biologia, já que a evolução cultural decorre de acordo com mecanismos evolutivos 

distintos da evolução biológica (Richerson & Newson, 2009).  

                                                   
73

 No original: “Culture is on a leash all right but the dog on the end is big, smart and independ-

ent,  not a well trained toy poodle. On any given walk, who is leading whom is not a question with a 

simple answer”. 
74

 No original: “Culture is a part of human biology because it is our biology that gives us the abil-

ity to enter into culture”. 
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Assim que iniciada, a evolução cultural obedece aos seus princípios, influencian-

do a cognição humana a seguir direcções inteiramente novas e imprevisíveis de acor-

do apenas com os princípios da evolução biológica (Wuketis, 1990). Ainda que a 

cultura dependa de uma arquitectura cognitiva inata, ela tem a capacidade extraordi-

nária de condicionar a evolução biológica, já que as produções culturais humanas 

criam novas condições no habitat físico e psicológico, alterando aquilo que podem ser 

características e traços adaptativos de uma geração para outra (Dunbar & Barrett, 

2007). Um exemplo de alterações biológicas causadas por interferências da cultura no 

nicho ecológico humano reside na fixação do gene mutante que permite, a alguns 

humanos, tolerar a lactose depois do período de amamentação. A fixação desse gene 

mutante dependeu da combinação de um produto cultural (criação de gado leiteiro) e 

de uma condição ambiental (níveis baixos de luz solar disponíveis na Europa). A 

disponibilidade de Cálcio nos produtos lácteos compensava a falta de luz solar, favo-

recendo a reprodução dos indivíduos com a mutação (Durham, 1991). 

Os humanos parecem estar adaptados para se deixar reprogramar pela cultura, já 

que as instruções biológicas seriam insuficientes para garantir a sobrevivência e 

reprodução humana no ambiente social que lhe é característico (Sá-Nogueira Saraiva, 

1999). Goodenough (1957, p.167, citado por Plotkin, 2007) define precisamente a 

cultura como aquilo que alguém precisa de saber para funcionar de uma forma aceitá-

vel aos membros do seu grupo social. 

 As motivações e instintos inatos partilhados pela espécie humana, por exemplo, 

são sempre constrangidos pelos hábitos e práticas culturalmente dominantes em 

determinado contexto cultural. Por exemplo: a fome e o desejo sexual são motivações 

humanas básicas, que determinam regularidades comportamentais transculturais, no 

entanto a alimentação e prática sexual são vividas de acordo com preceitos culturais 

que obrigam os seres humanos a condicionar drasticamente aqueles que poderiam ser 

os seus instintos biológicos básicos relativamente a estas duas necessidades fisiológi-

cas. 

A evolução biológica caminha a par e passo com a evolução cultural, existindo 

uma continuidade inevitável entre a biologia e cultura na mente, comportamento, 

artefactos e instituições humanas.  
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5.1.3.  A recorrência cultural de um fenómeno indica que ele depende de 

mecanismos cognitivos universais 

“O padrão universal da [cultura] liga todas as culturas conhecidas, simples e 

complexas, antigas e modernas. Por isso as suas origens só podem ser procu-

radas na natureza biológica e psicológica fundamental do Homem e nas con-

dições universais da existência humana.”                                                                 

Murdock (1965, pág. 91)
75

 

Esta investigação partiu do princípio de que a recorrência ou regularidade cultural 

de um fenómeno significa que esse fenómeno está dependente de estruturas mentais 

que evoluíram pela acção da selecção natural.  

Chomsky (1987) revolucionou o estudo da aquisição da linguagem ao chamar a 

atenção para as características transculturais da linguagem e para a existência de 

constrangimentos cognitivos que guiam a aquisição de linguagem. Da mesma forma 

que as regularidades culturais na linguagem humana alertam para a necessidade de 

considerar mecanismos cognitivos comuns, outros traços recorrentes nas culturas 

humanas indicam a acção de processos e estruturas cognitivas típicas da espécie 

humana (Mameli, 2007).  

Muitos estudos etnográficos sugerem que apesar da enorme diversidade cultural 

encontrada na espécie humana, uma análise aprofundada demonstra a existência de 

muitas constantes interculturais (Murdock, 1965). Brown (1991), tal como Murdock 

(1945, 1965), reuniu indícios que demonstram uma regularidade surpreendente ao 

longo de diversos contextos culturais relativamente a várias características culturais 

em áreas como a sexualidade, religião, aprendizagem cultural, arte, organização 

social, comportamento moral, expressão facial, divisão do trabalho, consciência de si, 

construção e utilização de ferramentas. Estes autores, influenciados pela ideia de 

padrões universais da cultura de Wissler (1923), apresentaram extensas listas daquilo 

a que se chamou “universais da cultura”, ou características para as quais não se co-

nhece uma excepção cultural. As crenças religiosas, incluindo as crenças sobre a vida 

após a morte e a noção do Eu como sujeito e objecto (Brown, 1991), os rituais funerá-

rios e conceitos de alma (Murdock, 1965) são algumas dessas características univer-

sais.  

Esta regularidade ao longo das culturas humanas sugere que os traços culturais 

são influenciados por uma arquitectura mental e neuronal comum, e que os fenóme-

nos culturais devem ser entendidos à luz dos mecanismos psicológicos universais que 
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 No original: “The universal [culture] pattern links all known cultures, simple and complex, an-

cient and modern. It can only be sought, therefore, in the fundamental biological and psychological 

nature of man and in the universal conditions of human existence”. 
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contribuem para o seu aparecimento, desenvolvimento e estabelecimento num deter-

minado contexto ou comunidade (Boyer,1994; Pinker,2002; Sperber,1997). 

5.1.4.  Os conceitos e crenças religiosas culturalmente recorrentes têm origem em 

noções intuitivas pré-reflexivas 

Esta investigação parte do pressuposto de que o pensamento religioso cultural-

mente recorrente, como é o caso das crenças na VAM, depende de mecanismos psico-

lógicos universais que geram ideias intuitivas (Boyer, 1994; Sperber, 1997) ou implí-

citas (Barrett, 1998), com base nas quais são depois gerados os conceitos reflexivos 

(Sperber, 1997) ou explícitos (Boyer, 1994) que se encontram nas várias tradições 

culturais (ver Cap.2, pág. 75 onde a distinção entre ideias intuitivas vs reflexivas é 

apresentada aprofundadamente). 

De acordo com a hipótese da religião tácita de Boyer (2005), presumimos que o 

pensamento e comportamento religioso depende sobretudo de ideias geradas a partir 

do funcionamento cognitivo intuitivo ou básico, que são depois alvo de reflexão 

deliberada acabando por dar origem a teorias e crenças reflexivas culturalmente 

partilháveis. O facto de se conseguir encontrar elementos recorrentes no pensamento 

e comportamento religioso sugere que os aspectos mais intuitivos que estiveram na 

origem dos conceitos reflexivos de cada tradição cultural continuam a ser possíveis de 

identificar apesar da elaboração teológica que os transformou em conceitos explícitos, 

com uma carga simbólica especifica. 

Pressupõe-se assim que a variação nos conceitos religiosos de uma comunidade 

para outra é gerada pela interacção entre mecanismos cognitivos especializados e 

circunstâncias históricas particulares.  

Ao longo deste trabalho, as ideias geradas pelo funcionamento mental comum, 

sem envolver reflexão deliberada serão nomeadas de ideias intuitivas pré-reflexivas 

ou representações implícitas. Os conceitos culturalmente partilhados que representam 

noções teóricas ou religiosas aprendidas através de instrução específica serão desig-

nados de ideias, conceitos ou crenças explícitas ou reflexivas. 

5.2.  OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

5.2.1.  Origens psicológicas da VAM e a representação da própria morte 

Esta investigação tem como principal objectivo esclarecer possíveis origens psi-

cológicas das crenças na VAM, também conhecidas como crenças na imortalidade da 

alma ou sobrevivência da alma após a morte.  

Como vimos no Cap.2 o estudo das origens cognitivas e evolutivas das crenças na 

VAM tem sido feito tendo em conta, sobretudo, a forma como as pessoas representam 
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os agentes mortos. Boyer (2001), focando-se na relevância dada aos rituais funerários 

e aos espíritos dos antepassados em várias culturas primitivas, sugeriu que o funcio-

namento de sistemas ligados ao processamento de informação social (sistema de 

detecção de agência e sistema de identificação de pessoas) é responsável pela gera-

ção de ideias acerca da agência intencional dos mortos. Bering (2002, 2006) salientou 

o papel de constrangimentos inerentes à teoria da mente no desenvolvimento de ideias 

intuitivas sobre a actividade psicológica de agentes mortos. 

Neste trabalho optámos por considerar as origens psicológicas das crenças na 

VAM tendo como ponto de partida a forma como as pessoas representam a sua pró-

pria morte, em vez da morte de outros agentes. Ainda que existam hipóteses teóricas 

sobre os constrangimentos inerentes à representação da própria morte (Bauman, 1992, 

Bloom, 2004; Freud, 1915/1957; Sá-Nogueira Saraiva, 2003), o seu estudo empírico 

nunca tinha sido realizado. A opção por considerar a representação da própria morte 

como ponto de partida nesta investigação, não se prendeu, porém, apenas com a 

inexistência de estudos empíricos anteriores. 

 Em primeiro lugar, tal como defendemos no Cap.3, várias abordagens teóricas 

disponíveis sobre o funcionamento da teoria da mente sugerem que os mecanismos 

cognitivos usados para representar e pensar sobre a própria morte e a morte de outros 

agentes serão semelhantes, já que a atribuição de estados mentais a outros agentes, 

depende de simulações que se baseiam no que o próprio sujeito iria pensar, sentir e 

fazer na situação do outro agente
76

. Se assim for, a representação da própria morte 

será sempre uma etapa necessária na representação de outros agentes mortos.  

Além disso, consideramos que a relação do homem com a morte e a forma de 

pensar sobre a morte é afectada inevitavelmente pela experiência do Eu (no sentido 

em que é entendida por Sá-Nogueira Saraiva, 2003 ou Strawson, 2009). O apareci-

mento de consciência da própria morte terá sido uma consequência de desenvolvi-

mentos na auto-consciência que permitiram aos humanos ter consciência de si como 

objecto situado no tempo e no espaço (Duval & Wicklund, 1972; Leary and Butter-

more, 2003; Sá-Nogueira Saraiva, 2003; Sedikides & Skrowronsky, 1997). 

A possibilidade de ter consciência do fim inevitável do Eu-objecto não deu po-

rém, origem a uma noção da morte como fim total das experiências psicológicas, já 

que a ideia de que a alma sobrevive à morte do corpo é uma característica universal 

da cultura humana (Murdock, 1965; Brown, 1991). 

Praticamente todas as culturas apresentam conceitos sobre entidades psicológicas 

consideradas distintas do corpo e capazes de sobreviver, à morte (Brown, 1991; 

Murdock, 1965; Pyysiäinen, 2009). É como se a continuidade do Eu (no sentido 

experiencial de Strawson, 2009 e no sentido experiencial-etológico de Sá-Nogueira 
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 Nem sempre é necessário recorrer a simulações para inferir os estados mentais dos outros agen-

tes (Gallagher & Hutton, 2008), mas quando pensamos sobre situações complexas e desconhecidas 

como a morte é muito provável que seja necessário recorrer a simulações mentais como as que são 

previstas pela Simulation theory Goldman,1993).  
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Saraiva, 2003) após a morte tivesse sido presumida ao longo da história e culturas 

humanas. Mesmo quando a possibilidade de não continuidade do Eu após a morte 

está disponível culturalmente, ela permanece minoritária. Na Grécia Antiga, por 

exemplo, o Epicurismo e Estoicismo trouxeram noções da morte como fim total da 

existência humana que nunca atingiram a popularidade de noções como a Metempsi-

cose
77

 ou o Hades grego
78

 (Martin & Barresi, 2006). Nas sociedades ocidentais indus-

trializadas do primeiro mundo actual, a percentagem de crentes é superior à de des-

crentes (European Social Survey, 2008; Greeley & Hout, 1999). Em Portugal, tal 

como acontece no Reino Unido e outros países Europeus, mais de 50% da população 

considera pelo menos provável que haja uma VAM (European Social Survey, 2008). 

De acordo com Sá-Nogueira Saraiva (2003), hipotetizamos que a origem desta 

aparente tendência para representar a morte como um estado de continuidade do Eu 

experienciado em vida, está relacionada com a dualidade sujeito-objecto inerente à 

consciência de si, que afecta a forma como as pessoas estão constrangidas para ima-

ginar a sua própria morte (ver Cap.3, pág. 114). Para além do efeito que os mecanis-

mos salientados por Boyer (2001a) possam ter na construção de noções de antepassa-

do e fantasma, hipotetizamos que existe uma base psicológica mais directa para a 

crença na VAM, alicerçada na relação dos indivíduos consigo próprios: quando 

imaginamos a nossa morte estamos condenados a fazê-lo na perspectiva do observa-

dor ou espectador que assiste à morte do Eu-objecto. É precisamente por sermos 

capazes de dirigir a atenção para nós próprios e representar-nos a nós como objectos 

no espaço de representação (ER) que somos capazes de antecipar a inevitabilidade da 

nossa morte. É porém também devido ao facto de sermos forçados a experienciar essa 

representação como algo que acontece ao objecto e não ao sujeito que observa o que 

está na “tela” do espaço de representação que podemos estar predispostos a represen-

tar a morte como algo que acontece apenas a uma parte de nós: o nosso corpo e a 

nossa representação enquanto objecto social. 

A impossibilidade de eliminar a experiência de nós enquanto Eu-sujeito, que de-

fine aliás a consciência humana (Damásio, 2010; Sá-Nogueira Saraiva, 2003; Sá-

Nogueira Saraiva, 2012; Strawson, 2009), tornaria impossível conceber o fim do Eu e 

faria da continuidade desse Eu, aparentemente independente dos constrangimentos 

físicos do Eu-objecto e do corpo que lhe pertence, um facto psicologicamente plausí-

vel. O facto de experienciarmos o Eu como um agente, um centro de consciência que 

percepciona o mundo lá fora e coordena o “mundo interno” do espaço de representa-

ção, sem que este tenha uma localização física óbvia, contribui potencialmente para 

                                                   
77

 Termo que designa a ideia de reencarnação ou transmigração de uma alma para um novo corpo. 
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 O Hades era o mundo dos mortos na mitologia grega, onde as almas dos que morreram vivem 

como sombras. Este mundo subterrâneo dos mortos era temido, pois presumia-se que a alma perdia 

grande parte das suas capacidades, agência e liberdade (Gallery, 2001/2004 pág. 257; Taylor, 2000, pág. 

161). 
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gerar a sensação de que esse Eu é independente do corpo (Sá-Nogueira Saraiva, 2003, 

2012).  

Esta tendência para imaginar a morte como um estado de continuidade de um Eu 

experienciado como independente do corpo poderia dar origem ao aparecimento 

natural, isto é, independente de contacto prévio com noções culturais, de noções 

intuitivas pré-reflexivas sobre a continuidade da alma/Eu após a morte. Estas noções 

intuitivas poderiam depois dar origem a conceitos reflexivos e culturalmente partilha-

dos sobre a VAM, integrados em contextos religiosos mais abrangentes. 

5.2.2.  Objectivos gerais da investigação 

Para além de pretendermos esclarecer se existe uma tendência geral, relativamen-

te independente da crença explícita na VAM, para imaginar a morte como um estado 

de continuidade do Eu, considerámos necessário ao esclarecimento das origens psico-

lógicas das crenças na VAM, identificar as características e experiências que são 

tipicamente atribuídas ao Eu que se imagina continuar ou poder continuar após a 

morte. Se as crenças na VAM têm origem nos constrangimentos inerentes à experiên-

cia do Eu, então as características da alma que continua de acordo com essas crenças 

deveriam demonstrar semelhanças consideráveis ao nível intercultural e dentro de um 

mesmo contexto cultural entre representações de pessoas com posições explicitas 

acerca da VAM diferentes. 

Adicionalmente pretendemos identificar os mecanismos cognitivos implicados na 

atribuição de experiências ao Eu-morto e esclarecer se os mecanismos sugeridos para 

explicar a atribuição de experiências aos agentes mortos (Bering, 2002), poderão 

igualmente aplicar-se à explicação da representação da própria morte, ou se, ela é 

mais bem explicada pelas propostas que se centram na experiência subjectiva do Eu e 

da sua relação com o corpo (Sá-Nogueira Saraiva, 2003; 2012; Bloom, 2004; Pyy-

siäinen, 2003). 

Tendo em conta a inevitável influência das crenças explícitas na VAM na repre-

sentação da própria morte, procurámos perceber se existem padrões inerentes à repre-

sentação implícita do Eu-morto que transcendem as crenças explícitas e que possam 

indicar a actuação de mecanismos cognitivos comuns na representação da própria 

morte. Interessou ainda a esta investigação o esclarecimento do efeito que diferentes 

tipos de crença na VAM podem ter na representação do Eu-morto, isto é, no tipo de 

características e experiências que são atribuídas ao Eu-morto. Desta forma pretendeu-

se caracterizar não só os determinantes cognitivos mas também culturais da represen-

tação da própria morte, reconhecendo a já conhecida interacção entre ambos (Bering, 

2002, 2006). 

A distinção entre conceitos implícitos ou intuitivos pré-reflexivos e conceitos ex-

plícitos ou reflexivos foi adoptada nesta investigação para distinguir entre as repre-

sentações implícitas e intuitivas que as pessoas fazem do seu Eu-morto e as cren-
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ças/posições explícitas sobre a VAM que as pessoas relatam. As crenças na VAM 

consideradas nesta investigação contemplam as ideias específicas sobre a VAM em 

que as pessoas dizem acreditar, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis à existência de 

uma VAM. Estas ideias são consideradas explícitas na medida em que são explicita-

mente relatadas e descritas pelas pessoas e dependem de uma aprendizagem formal. 

Já as representações implícitas contemplam as descrições do Eu-morto e as caracterís-

ticas a ele associadas que não decorrem de um questionamento explícito sobre aquilo 

que as pessoas acham que vai acontecer após a morte mas sim dos relatos da forma 

como as pessoas se imaginam mortas e do tipo de características que acham viáveis 

continuar a ocorrer após a morte, independentemente de acreditarem ou não numa 

VAM. 

5.2.3.  Objectivos e hipóteses detalhados da investigação 

Tendo em conta os objectivos gerais e hipóteses teóricas apresentadas nas secções 

anteriores, foram delineados os seguintes objectivos para esta investigação empírica: 

a) Identificar e caracterizar a experiência de imaginação da própria morte, procu-

rando verificar se existe uma tendência para imaginar a própria morte como um 

estado de continuação do Eu-sujeito (Sá-Nogueira Saraiva, 2003, 2012), independen-

temente da posição explícita acerca da existência de VAM;  

b) Identificar as características e experiências que são atribuídas ao Eu-morto, 

tentando compreender os mecanismos cognitivos responsáveis pela forma como as 

pessoas implicitamente representam o seu Eu-morto. Especificamente, pretendemos 

esclarecer se as representações implícitas do Eu-morto são determinadas por um 

constrangimento simulacional da teoria da mente (Bering, 2002), por uma teoria 

implícita acerca do grau de dependência do corpo de vários estados mentais (Bloom, 

2004; Pyysiäinen, 2003), e/ou pela presunção da continuidade do Eu-sujeito após a 

morte com as mesmas características que lhe são associadas em vida (Sá-Nogueira 

Saraiva, 2003, 2012). A hipótese de Sá-Nogueira Saraiva (2003) é compatível com a 

noção de que o Eu-morto é representado com as características consideradas menos 

dependentes do corpo (Bloom, 2004; Pyysiäinen, 2003, 2009), já que esta presume 

que o Eu-sujeito é experienciado como independente do corpo, sendo por isso associ-

ado aos aspectos da experiência do Eu considerados menos dependentes do corpo. As 

propostas de Bering (2002) e Sá-Nogueira Saraiva (2003) também são compatíveis 

até certo ponto, já que ambos presumem a existência de um constrangimento cogniti-

vo que nos impede de imaginar o fim total de todos os tipos de experiência.  

A diferença crucial entre as duas propostas reside no facto de Sá-Nogueira Sarai-

va (2003) considerar a importância da experiência fenomenológica do Eu, enquanto 

Bering (2002) centra a sua proposta no funcionamento das capacidades simulacionais 

sem referência à experiência do Eu. Esta diferença, ainda que possa parecer mínima, 

tem consequências consideráveis na previsão do tipo de experiências que são associa-
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das ao Eu-morto. Se a experiência fenomenológica do Eu for determinante para a 

representação do Eu-morto tal como previsto por Sá-Nogueira Saraiva (2003), espera-

se que o Eu-morto seja representado da mesma forma que o Eu-sujeito é experiencia-

do em vida e que possa ter, para além de experiencias emocionais, epistémicas e 

motivacionais, experiências perceptivas, porque a experiência do Eu é associada às 

imagens mentais e diálogo interno presente do espaço de representação. Como o Eu-

sujeito é implicitamente concebido como independente do corpo (Sá-Nogueira Sarai-

va, 2003), o grau em que um estado mental é percebido como dependente do corpo 

poderá determinar a medida em que é atribuído ao Eu-morto. Esta previsão está de 

acordo com a proposta de Pyysiäinen (2003, 2009) e de Bloom (2004).  

Se a proposta de Bering (2002, 2006) se aplicar à representação da própria morte, 

espera-se que os estados epistémicos, emocionais e motivacionais sejam atribuídos ao 

Eu-morto numa proporção superior à dos estados perceptivos e psicobiológicos, 

independentemente do grau com esses sejam considerados dependentes do corpo. 

c) Esclarecer o efeito que as crenças culturais explícitas sobre a VAM têm na re-

presentação da própria morte, isto é, na forma como a morte é imaginada e no tipo de 

experiências e características implicitamente associadas ao Eu-morto; 

d) Comparar as características e experiências associadas à alma que sobrevive 

após a morte em várias tradições culturais/religiosas, de forma a esclarecer a hipoteti-

zada origem psicológica dos conceitos de VAM disponíveis culturalmente. Esta 

comparação intercultural é necessária ao esclarecimento cabal de possíveis origens 

psicológicas das crenças na VAM. Se a recorrência cultural das noções de VAM 

traduzir, como está a ser hipotetizado, o efeito de mecanismos psicológicos univer-

sais, deve ser possível identificar elementos transversais nessas noções (Slone, 2005), 

compatíveis com o tipo de experiências e características que são associadas implícita 

ou intuitivamente ao Eu-morto.  

e) Como objectivo final desta investigação, esperamos ser capazes de reunir in-

formação teórica e empírica suficiente para construir um modelo explicativo das 

origens evolutivas das crenças na VAM que tenha em consideração vários níveis 

explicativos: origens cognitivas, efeito dos mecanismos de transmissão cultural e 

possíveis funções adaptativas. 

5.3.  ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

5.3.1.  Ciência cognitiva e a dimensão fenomenológica ou experiencial da vida 

humana 

“(…) a vida e a mente incluem a dimensão na primeira pessoa que caracteri-

za a nossa existência. Deixar este domínio fenomenológico fora da análise ci-

entífica equivale a amputar a vida humana das suas dimensões mais íntimas, 
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ou negar à ciência o poder de explicar este domínio. Ambas são opções insa-

tisfatórias.”  

F.J. Varela & J. Shear (1999, pág. 4)
79

 

O estudo experimental das origens psicológicas das crenças na VAM foi conside-

rado impossível por um dos fundadores da Psicologia Moderna. Wilhelm Wundt, 

reconhecendo a natureza transcultural do conceito de alma e da sobrevivência da alma 

após a morte, procurou identificar os elementos universais desse conceito. Wundt 

optou por basear a sua investigação em dados encontrados na linguagem, mitos e 

costumes de várias tradições culturais, já que lhe parecia inviável obter informação 

acerca de processos cognitivos complexos através do método introspectivo por si 

usado para estudar fenómenos perceptivos e emocionais simples (Kusch, 1999; Ta-

ves, 1999, citados por Pyysiäinen, 2009). 

Os métodos introspectivos introduzidos por Brentano (1944/1874), Wundt 

(1904/1874) e Binet (1894) sofreram, porém, melhorias significativas nos anos se-

guintes. A introspecção deixou de se basear exclusivamente no ponto de vista da 

primeira pessoa, em que o investigador e sujeito não se distinguiam, para se basear 

sobretudo no ponto de vista da segunda pessoa, em que as descrições da experiência 

subjectiva eram recolhidas de uma selecção feita por várias pessoas. Passaram a 

propor-se tarefas específicas aos sujeitos e a procurar uma estandardização mínima 

das tarefas propostas. Estas medidas anunciavam de alguma forma ao aparecimento 

de técnicas de recolha de dados como as entrevistas semi-estruturadas actualmente 

utilizadas (Vermersch, 1999). 

Para Vermersch (1999), os avanços feitos na utilização de métodos introspectivos 

até à primeira metade do Séc. XX mostravam que era possível encontrar técnicas 

eficazes e capazes de garantir a objectividade necessária no processo de recolha de 

dados. Para este autor, não foi um problema metodológico que levou à exclusão 

destes métodos, mas antes o facto de a psicologia científica emergente não estar ainda 

preparada para lidar com eles. 

Procurando afirmar-se como um campo científico separado da Filosofia, a Psico-

logia adoptou um paradigma positivista, aspirando afirmar-se como uma ciência 

natural. O enfoque nas metodologias quantitativas e a recusa da introspecção foram 

uma consequência inevitável desta tendência (Leahey, 2004). Este estado de coisas 

manteve-se mesmo com a Revolução Cognitiva, que voltou a colocar a “mente” no 

centro da Psicologia, mas uma mente compartimentada, vista de um ponto de vista 

fragmentado e descontextualizado do contexto ambiental em que as mentes humanas 

costumam operar (Bruner, 1990). As ciências cognitivas optaram, de um modo geral, 

                                                   
79

 No original: “Life and mind includes that first-person dimension which is a trademark of our on-

going existence. To deprive our scientific examination of this phenomenal realm amounts to either 

amputating human life of its most intimate domains, or else denying science explanatory access to it. In 

both cases the move is unsatisfactory”. 
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por deixar de lado o aspecto fenomenológico ou experiencial da mente humana (Va-

rela & Shear, 1999), havendo quem reconheça a necessidade de colmatar o intervalo 

explicativo entre a mente fenomenológica e a mente computacional que continua a 

verificar-se no campo da Ciência Cognitiva (Jackendoff, 1987). 

O estudo dos processos cognitivos pode e deve ter em conta a subjectividade que 

os acompanha e a forma como são experienciados. Independentemente das discussões 

teóricas sobre os processos neurológicos e psicológicos que geram a experiência do 

Eu, parece-nos necessário reconhecer o impacto que essa experiência tem em vários 

domínios do pensamento e comportamento humano. Até no campo das Neurociências 

se começa a reconhecer que a consciência humana só foi possível com a experiência 

do Eu (Damásio, 2010). 

Sá-Nogueira Saraiva (2003) foi no entanto o único autor a propor uma hipótese 

para o aparecimento de ideias sobre a imortalidade da alma que tem em conta os 

efeitos gerados pela experiência do Eu humana. A sua disponibilidade para considerar 

efeitos cognitivos associados à experiência fenomenológica está certamente ligada ao 

facto de este autor ser etólogo. A Etologia Clássica, ao contrário do que acontece com 

a Ciência Cognitiva, enfatiza a necessidade de compreender a forma como cada 

espécie conhece a realidade. No caso dos humanos, a existência de um plano de 

representação virtual (Sá-Nogueira Saraiva, 2003), implica que se considere também 

a forma como os indivíduos experienciam a sua vida mental. 

Os autores influenciados pelo paradigma cognitivo, como Bering (2002) ou Boyer 

(2001), propuseram efeitos dos sistemas inferenciais da teoria da mente sem referên-

cia à experiência subjectiva. Apesar de reconhecer que a explicação evolutiva dos 

fenómenos religiosos necessita de ter em conta a experiência do Eu e os processos 

psicológicos que lhe estão associados, Jesse Bering (2006), até ao presente, tem 

sugerido explicações que não consideram o domínio experiencial ou subjectivo do 

Eu, mas apenas os sistemas e processos cognitivos que lhe estão associados. 

Com esta investigação, esperamos conseguir mostrar que é possível estudar pro-

cessos psicológicos subjacentes à representação da própria morte com base em infor-

mação relatada na primeira pessoa. Esperamos ainda demonstrar a importância de ter 

em conta a fenomenologia do Eu no estudo dos fenómenos religiosos.  

Optámos pela utilização de técnicas de recolha de informação que se baseiam no 

auto-relato, adoptando um design de metodologia mista. Esta opção foi feita numa 

perspectiva pragmática, já que se procurou encontrar a metodologia mais adequada 

aos objectivos da investigação. Se, no passado, a utilização simultânea de metodolo-

gias qualitativas e quantitativas era desaconselhada devido à sua suposta incompatibi-

lidade paradigmática (ver Lincoln & Guba, 1985; Guba & Lincoln, 2005), actualmen-

te é comum encontrar designs de metodologia mista na Psicologia e outras ciências 

sociais. Tendo em conta os problemas históricos enfrentados por este tipo de design, 

apresentaremos em seguida uma pequena reflexão histórica sobre a utilização de 

metodologia mista no âmbito das ciências sociais. 
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5.3.2.  Metodologia mista nas Ciências Sociais: passado e presente 

“ (…) Temos de aceitar o facto de que tanto os números como as pa-

lavras são necessários para compreender o mundo.”             

Miles & Huberman (1994)
80

 

5.3.2.1. Paradigmas e métodos de investigação nas ciências sociais 

Para além de serem vistos com desconfiança, os métodos qualitativos foram con-

siderados por alguns autores como irreconciliáveis com os métodos quantitativos 

(Teddlie & Tashakkori, 2003). Tradicionalmente, os métodos qualitativos foram 

associados a paradigmas teóricos como o construtivismo e a uma pesquisa indutiva, 

enquanto os métodos quantitativos eram considerados compatíveis com o paradigma 

positivista e pós-positivista e com a pesquisa dedutiva. As diferenças epistemológicas 

(relação entre o sujeito conhecedor e o objecto conhecido), axiológicas (o papel dos 

valores na pesquisa cientifica) e ontológicas (natureza da realidade e da verdade) do 

paradigma construtivista e positivista, foram consideradas suficientes para que os 

métodos qualitativos e quantitativos fossem usados separadamente (Lincoln & Guba, 

1985; Guba & Lincoln, 2005).  

Enquanto o paradigma construtivista pressupõe que o sujeito conhecedor e o ob-

jecto conhecido interagem necessariamente, sendo inseparáveis, e que toda a pesquisa 

está contaminada por valores, negando ainda a existência de uma realidade exterior 

àquela que é construída pela mente humana e adoptando uma posição relativista 

quanto à verdade; o paradigma positivista presume a independência entre sujeito e 

objecto, admite a existência de uma única realidade objectiva e considera que a pes-

quisa científica é feita de forma independente dos valores sociais (para uma revisão 

ver Teddlie & Tashakkori, 2009). 

A enfâse positivista na procura de causas e na confirmação de hipóteses explicati-

vas aproximou este paradigma de métodos quantitativos e de questões de investigação 

dedutivas, enquanto a enfâse construtivista na exploração e compreensão de compor-

tamentos em determinados contextos culturais e históricos específicos aproximou o 

construtivismo das questões de investigação indutivas e dos métodos qualitativos 

(Teddlie & Tashakkori, 2009). 

Recentemente, uma vaga pragmática tem invadido as ciências sociais, sendo cada 

vez mais os autores a adoptar metodologia mista nas suas investigações e a desafiar a 

ideia de que a metodologia qualitativa faz sentido apenas no âmbito de uma investi-

                                                   
80

No original: “(…) at bottom, we have to face the fact that numbers and words are both needed if 

we are to understand the world”. 
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gação indutiva e/ou conceptualizada num quadro relativista/construtivista (Miles & 

Huberman, 1994). O campo da Ciência Cognitiva da Religião (CCR) é um exemplo 

desta vaga de pragmatismo, já que encontramos no seu seio metodologias e técnicas 

de investigação diversificadas, quer qualitativas quer quantitativas, aplicadas ao 

estudo cognitivo dos fenómenos religiosos (para um revisão ver Barrett, 2007a). 

5.3.2.2. Entre o positivismo e o construtivismo: pragmatismo nas ciências 

sociais 

O pensamento pragmático nas ciências sociais tem origem no movimento filosó-

fico que nasceu durante as últimas décadas do séc. XIX na América, pela mão do 

filósofo Charles Pierce e que foi elaborado por William James, John Dewey, George 

Herbert Mead e Arthur Bentley. Estes autores rejeitaram a ideia tradicional de que a 

investigação em ciências sociais apenas poderia ser levada a cabo com uma metodo-

logia específica, recusando a tese da incompatibilidade entre paradigmas e métodos, 

considerando que as questões de investigação são mais importantes do que quer o 

método quer o paradigma (Maxcy, 2003).  

Actualmente, o pensamento pragmático nas ciências sociais enfatiza a necessida-

de de ter em conta os objectivos específicos de cada investigação e, de acordo com os 

pensadores pragmáticos, considera que o critério mais natural para seleccionar o 

método e técnicas de investigação é a sua eficácia na recolha de informação necessá-

ria para responder às questões e hipóteses de um determinado projecto de investiga-

ção (Creswell, Clark, Gutmann, & Hanson, 2003).  

Autores como Miles & Huberman (1994), adeptos de uma perspectiva pragmáti-

ca, salientam como é raro encontrar investigadores que se situam rígida e estereotipa-

damente no pólo relativista/construtivista versus positivista.  

A onda pragmática que se vive actualmente nas ciências sociais permitiu ultrapas-

sar dogmas antigos sobre a natureza da investigação qualitativa versus quantitativa, e 

questionar a ideia antiga de que uma investigação segue uma lógica  dedutiva ou 

indutiva (Gilbert, 2006; Hammersley, 1992; Miles & Huberman, 1994). A perspectiva 

pragmática actual considera que todas as investigações decorrem num ciclo indutivo-

dedutivo e que de acordo com o momento específico de um projecto, podem situar-se 

mais numa perspectiva indutiva ou dedutiva. A investigação pode começar em qual-

quer ponto do ciclo: algumas investigações começam a partir de teorias, mini-teorias 

ou esquemas conceptuais mais gerais, enquanto outras podem partir de observações e 

factos.  

Independentemente do ponto em que o investigador começa, um projecto de in-

vestigação acaba sempre por se mover ao longo do ciclo indutivo-dedutivo. Pode-se 

começar apenas com algumas hipóteses mas sem uma teoria especificada, e fazer uma 

análise de dados predominantemente indutiva. Na fase seguinte pode-se usar um 

instrumento quantitativo e fazer uma análise dedutiva da informação. Noutros casos 
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pode-se começar com instrumentos qualitativos mas ainda assim ter uma hipótese 

muito clara e a análise ser dedutiva. Pode-se ainda obter informação inesperada no 

contexto de uma investigação dedutiva e precisar de introduzir uma lógica abductiva 

na investigação, em que se procuram explicações não previstas inicialmente para a 

informação nova. A existência de um ciclo indutivo-dedutivo em todas as pesquisas 

científicas é um argumento, para os pragmáticos, de que se deve abandonar a ideia de 

que há métodos inerentemente adaptados à indução e à dedução (Teddlie & Tashak-

kori, 2009). 

Este paradigma pragmático procura ainda conciliar o realismo versus relativismo 

dos paradigmas positivista e construtivista, na medida em que admite, de acordo com 

o positivismo, a existência de uma realidade externa independente da construção da 

mente humana, e ao mesmo tempo nega que a verdade sobre essa realidade externa 

objectiva possa ser determinada (Cherryholmes, 1992). O pragmatismo parece adop-

tar um realismo hipotético semelhante ao que está subjacente à epistemologia evolu-

tiva que caracteriza esta investigação a um nível meta-teórico.  

Foi no quadro da epistemologia evolutiva apresentada na secção 5.1.1, compatível 

com o realismo hipotético e uma abordagem pragmática, que a estratégia metodológi-

ca desta investigação foi delineada.  

5.3.3.  Design da investigação 

A investigação realizada no âmbito desta investigação foi concebida tendo em 

conta um design de metodologia mista, que enquadra três fases empíricas distintas: 

uma primeira fase exploratória predominantemente qualitativa, uma segunda fase 

predominantemente quantitativa e uma terceira fase em que se fez uma comparação 

intercultural da noção de alma e sobrevivência da alma após a morte em 12 tradições 

culturais/religiosas distintas. O quadro 5.1 apresenta resumidamente as três fases da 

investigação. 

5.3.3.1. Fases da investigação 

De acordo com a tipologia de Teddlie & Tashakkori (2009, pág. 151), o design 

das fases empíricas desta investigação pode ser classificado como um design misto 

sequencial, em que a metodologia qualitativa foi usada na fase exploratória da inves-

tigação, permitindo a construção de um instrumento estandardizado para aplicar na 

fase seguinte. Apesar de a 1ª fase ser predominantemente qualitativa e a 2ºfase pre-

dominantemente quantitativa, ambas incluíram o uso dos dois tipos de metodologia, 

tornando o design não só sequencial como integrado. 
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Quadro 5.1  

Fases da Investigação e sua Orientação Metodológica 

 
Fases da investigação Orientação metodológica 

 

1ª Fase 

Estudo exploratório 

(Estudo I) 

 

QUAL + Quan 

Predominantemente qualitativa, 

inclui o recurso a um instrumento quantitativo complementar 

 

2ª Fase 

 

Estudo II 

 

 

Estudo III 

 

QUAN + Qual 

 

Concepção e testagem de instrumento quantitativo (QRPM), que inclui perguntas 

abertas analisadas qualitativamente 

 

QUAN 

Instrumento quantitativo 

(QRPM) 

 

3ª Fase 

Comparação intercultural 

 

Recolha e comparação de informação intercultural sobre o conceito de alma e 

sobrevivência da alma após a morte 

 

Os designs QUAL  Quan (Morse, 1993), isto é, designs em que uma primeira 

fase qualitativa é seguida de uma fase quantitativa, costumam ser associados a projec-

tos com uma lógica indutiva, em que a fase qualitativa serve para recolher informação 

com base na qual se geram hipóteses a testar na fase quantitativa. Mas esse não foi o 

caso desta investigação. A 1ªfase foi exploratória, na medida em que se testava um 

método para recolher informação e em que se desconheciam aspectos específicos do 

fenómeno em estudo, mas várias hipóteses teóricas foram desde logo testadas, tal 

como foi apresentado na secção 4.2.3 sobre os objectivos desta investigação. 

Nas secções seguintes iremos apresentar sucintamente as três fases da investiga-

ção, procurando justificar as opções metodológicas à luz dos objectivos gerais da 

investigação. Os objectivos específicos, as técnicas de recolha e análise da informa-

ção, e os critérios de amostragem utilizados em cada estudo serão apresentados deta-

lhadamente nos próximos capítulos (Cap.6, 7, 8 e 9). A integração da informação 

obtida nas três fases é apresentada e discutida na Discussão Final (Cap.10). 

5.3.3.1.1. Primeira fase: Estudo I 

A opção por iniciar a investigação com um estudo exploratório de natureza quali-

tativa deveu-se à necessidade de obter informação rica e detalhada sobre a experiên-

cia de imaginação da própria morte, que permitisse identificar as principais caracterís-

ticas dessa experiência. Tendo em conta que pretendíamos saber se as pessoas são 

forçadas a imaginar a sua morte presumindo a continuação do Eu, era necessário 
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obter informação muito detalhada sobre as imagens mentais, pensamentos e sensa-

ções que ocorrem quando as pessoas tentam imaginar-se mortas. A possibilidade de 

interagir com os participantes, colocando questões de forma a esclarecer a experiência 

de imaginação era muito importante nesta primeira fase.  

Apesar da hipótese teórica sobre a tendência para imaginar a morte como um es-

tado de continuação do Eu, desconheciam-se as características exactas dessa experi-

ência de imaginação devido à inexistência de estudos prévios. Além disso, o recurso a 

perguntas fechadas sobre as experiências possíveis de continuar a ocorrer após a 

morte, como Bering (2002) utilizou no seu estudo sobre agentes mortos, poderia aqui 

limitar a possibilidade de identificar características e estados mentais associados ao 

Eu-morto.  

Uma abordagem qualitativa parecia o caminho óbvio para começar a explorar a 

representação da própria morte, oferecendo uma oportunidade para recolher informa-

ção relatada detalhadamente na primeira pessoa. O facto de desconhecermos as carac-

terísticas específicas da representação do Eu-morto sugeria a necessidade de optar por 

uma técnica que permitisse uma análise dedutiva com momentos indutivos, capazes 

de gerar conhecimento novo a partir dos dados recolhidos.  

Por estas razões optou-se pela entrevista semi-estruturada, já que é uma técnica 

flexível que permite garantir algum grau de estandardização no processo de recolha 

de informação e ao mesmo tempo a liberdade de ajustar o guião e o ritmo da entrevis-

ta às características específicas de cada entrevistado, permitindo a colocação de per-

guntas adicionais sempre que necessário (Mason,1998). 

Ainda assim, a lógica dedutiva predominante nesta investigação traduziu-se na 

incorporação, logo na primeira fase, de um instrumento quantitativo, concebido de 

forma exploratória, a que se veio a chamar Questionário sobre o grau de dependência 

do corpo (QGDC) e através do qual se testou a hipótese de que a dependência do 

corpo é um factor tido em conta na atribuição de experiências ao Eu-morto. Este 

questionário foi utilizado de forma complementar à entrevista, sendo incorporado 

como uma tarefa da entrevista e relacionado com os temas tratados durante a entrevis-

ta. 

5.3.3.1.2. Segunda fase: Estudo II e Estudo III 

 Na segunda fase, foram realizados dois estudos empíricos. O primeiro estudo 

desta segunda fase (Estudo II) consistiu na elaboração e testagem de um Questionário 

sobre a representação da própria morte (QRPM), construído com base na informa-

ção obtida no Estudo I. 

A entrevista semi-estruturada (incluindo o QGDC) usada no Estudo I, demonstrou 

ser uma técnica viável para recolher a informação necessária aos objectivos e teste de 

hipóteses da investigação. No entanto, o esclarecimento do efeito das crenças explíci-

tas da VAM incluído nos objectivos exigia a presença de grupos com tipos de crenças 
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na VAM distintas com um N semelhante. Esta necessidade de recolher uma amostra 

com um N superior e características diversificadas forçou a investigação a tomar um 

rumo quantitativo, já que a aplicação de um questionário é mais adequada em amos-

tras com N elevado do que a de uma entrevista (Schensul, Schensul, & LeComp-

te,1999).  

O Estudo II demonstrou a viabilidade do QRPM na obtenção de informação sobre 

a Experiência de imaginação da própria morte e a Representação do Eu-morto, ofere-

cendo ainda a possibilidade de verificar a validade factorial do Questionário sobre o 

grau de dependência do corpo (QGDP) que passou a estar incorporado no QRPM, 

numa versão mais sucinta. Com este estudo foi ainda possível identificar várias cate-

gorias de crenças religiosas, através de respostas abertas dos inquiridos que foram 

usadas posteriormente no Estudo III. 

A versão final do QRPM foi aplicada no Estudo III, que consistiu numa replica-

ção do Estudo II numa amostra mais diversificada quanto a vários critérios sócio-

demográficos (Sexo, idade, habilitações académicas, áreas de estudo, áreas de resi-

dência e crenças religiosas e na VAM). Neste estudo procurou-se ainda testar efeitos 

de uma nova variável: o dualismo mente-corpo explícito. 

 

5.3.3.1.3. Terceira fase: comparação intercultural 

A terceira fase da investigação consistiu na recolha e comparação de informação 

transcultural sobre o conceito de alma e a sua sobrevivência após a morte em 12 

tradições culturais distintas.  

A comparação de informação teológica explícita é um passo essencial ao esclare-

cimento das origens psicológicas dos fenómenos religiosos. Se o pensamento religio-

so é constrangido pela cognição humana e se as noções teológicas são baseadas em 

conceitos religiosos intuitivos ou não-reflexivos, então a teologia deveria ser também 

constrangida até certo ponto e seria possível encontrar características comuns e recor-

rentes ao nível do pensamento teológico explícito (Slone, 2005).  

No âmbito desta investigação, a comparação intercultural foi efectuada com o ob-

jectivo de procurar indícios históricos e etnográficos da hipotetizada tendência uni-

versal de base inata para representar a morte como um estado de continuidade do Eu, 

alicerçada em processos cognitivos e experienciais ligados à consciência do Eu. Se as 

crenças na VAM disponíveis culturalmente tiverem origem em noções intuitivas pré-

reflexivas sobre a continuidade do Eu após a morte geradas por processos psicológi-

cos universais, deverá ser possível encontrar semelhanças significativas entre os 

conceitos da alma ou entidade que sobrevive à morte de várias tradições culturais.  

Esta fase da investigação constituiu por isso um passo essencial para a concretiza-

ção dos objectivos iniciais. O esclarecimento de possíveis origens psicológicas das 

crenças na VAM não depende apenas do reconhecimento da recorrência cultural 
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desse tipo de crenças, ou da verificação de uma tendência actual para as pessoas 

representarem o Eu-morto de determinada forma, exigindo que se demonstre a exis-

tência de uma tendência histórica e transcultural para pressupor a continuidade do Eu 

após a morte e para representar o Eu-morto de determinada forma. 
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6.  ESTUDO I: ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 

6.1.  ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS 

A inexistência de literatura sobre o estudo da Representação do Eu-morto tornou 

necessário iniciar a investigação com um estudo exploratório no qual fosse possível 

delinear e testar uma metodologia adequada aos objectivos deste projecto de investi-

gação. No estudo da representação de agentes mortos, Bering (2002) usara com 

sucesso uma entrevista estruturada como técnica de recolha de informação. No entan-

to, o objectivo da nossa investigação é conhecer a representação do Eu-morto, o que 

implica encontrar uma forma de recolher informação sobre a representação implícita 

que as pessoas fazem de si mesmas enquanto mortas. Não seria suficiente questionar 

as pessoas sobre a possibilidade de várias experiências continuarem a ocorrer após a 

morte, pois desse modo teríamos acesso apenas às crenças explícitas sobre a VAM 

dos sujeitos. Por essa razão, uma entrevista estruturada com respostas fechadas 

(“sim” e “não”) idêntica à utilizada por Bering (2002) seria ineficaz neste contexto. 

Além disso, um dos objectivos centrais do estudo era verificar se há uma tendên-

cia para imaginar a morte como um estado em que a experiência do Eu continua a 

existir, e essa verificação dependia de encontrar uma tarefa em que fosse possível 

conhecer como as pessoas se imaginam mortas, sem as induzir a responder de acordo 

com o esperado.  

 Reconhecendo a natureza exploratória deste primeiro estudo e o facto de se pre-

tender aceder à forma como as pessoas subjectivamente imaginam e representam a 

sua própria morte, optámos por uma abordagem metodológica mista (Morse, 2003), 

com recurso simultâneo a técnicas de recolha de informação qualitativa (entrevista 

semi-estruturada) e quantitativa (questionário de auto-relato). A técnica de recolha de 

informação quantitativa foi considerada suplementar à técnica qualitativa.  

 

6.2.  CONSTRUÇÃO DO GUIÃO PARA A ENTREVISTA 

SEMI-ESTRUTURADA 

A entrevista semi-estruturada parte de um guião flexível em que são definidos 

temas à partida, mas em que as questões específicas a utilizar no contexto da entrevis-

ta podem ser alteradas e adaptadas tendo em conta a especificidade de cada interacção 

entrevistador-entrevistado (Mason,1998). Esta flexibilidade das entrevistas semi-



 168 

estruturadas torna-as uma técnica particularmente útil já que permite explorar os 

temas do guião a partir de questões não previstas inicialmente (Schensul,Schensul, & 

LeCompte,1999).  

Foi planeado um guião para a entrevista semi-estruturada com 3 grandes temas de 

inquirição ao longo da entrevista: Experiência de imaginação da própria morte, 

Representação implícita do Eu-morto e Crenças explícitas acerca da VAM (ver 

Guião no Anexo A, pág. 409). O elemento central da entrevista consistiu na proposta 

de um exercício de imaginação ao entrevistado em que lhe era pedido que imaginasse 

o que seria morrer e estar morto. Com este exercício pretendeu-se recolher informa-

ção relativa às características essenciais da experiência de imaginação da própria 

morte e também sobre as representações implícitas do Eu-morto. O guião foi constru-

ído de modo a prever a necessidade de colocar questões adicionais para esclarecer a 

representação do Eu-morto de cada entrevistado e também de recorrer a questões 

alternativas no caso de a resposta ao exercício de imaginação não fornecer informa-

ção acerca da representação implícita do Eu-morto dos entrevistados. 

A entrevista incluiu ainda um questionário de auto-relato, que pretendia avaliar o 

grau de dependência do corpo atribuído a várias experiencias do dia-a-dia. Foi conce-

bido de forma exploratória como um meio de medir a possível influência o grau de 

dependência do corpo tem na atribuição de experiências ao Eu-morto. As categorias 

de experiencias utilizadas por Bering (2002 serviram de guia para a construção do 

questionário (perceptivas, emocionais, epistémicas, motivacionais), tendo a categoria 

Biológica sido eliminada, já que todos os estudos indicavam que as experiências 

biológicas eram sempre consideradas dependentes do corpo (Bering, 2002;  Bering et 

al., 2004, 2005). 

Este questionário foi criado de forma complementar à entrevista, incluindo uma 

medida do grau de dependência do corpo mas também da possibilidade de cada expe-

riência descrita ao longo dos 25 itens do questionário poder ou não continuar após a 

morte (ver Anexo A, pág. 413).  

 

6.3.  OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DESTE ESTUDO 

a) Testar técnicas adequadas ao estudo da representação da própria morte; 

b) Verificar a existência de uma tendência para imaginar a morte como um estado 

de continuidade do Eu, independentemente da crença explícita na VAM, de acordo 

com as previsões de Sá-Nogueira Saraiva (2003); 

c) Investigar se o padrão encontrado para as representações de agentes mortos se 

aplica às representações implícitas do que acontece ao próprio ao morrer, isto é, se as 

experiencias atribuídas ao Eu-morto são apenas as emocionais, epistémicas e motiva-
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cionais (Bering, 2002), e se essa atribuição é feita independentemente dos tipos de 

crença e mesmo na ausência de crença na vida após a morte; 

d) Identificar os mecanismos cognitivos implicados na representação do Eu-

morto, partindo da hipótese de que eles poderão estar relacionados com: as caracterís-

ticas atribuídas ao Eu-sujeito (Sá-Nogueira Saraiva, 2003), um constrangimento 

simulacional semelhante ao previsto por Bering (2002) e/ou com uma teoria implícita 

quanto ao grau de dependência do corpo de vários estados mentais (Pyysianen, 2003); 

e) Perceber de que forma as crenças culturais explícitas sobre o que acontece após 

a morte influenciam as representações implícitas do Eu-morto. 

6.4.  MÉTODO 

6.4.1.  Caracterização da Amostra 

Tendo em conta o interesse por estudar a representação típica da própria morte, 

optou-se neste primeiro estudo, por entrevistar 40 jovens adultos entre os 20-30 anos 

de idade (M = 24.98; DP = 2.30) garantindo uma estratificação quanto ao sexo e 

equilibrando as faixas etárias de forma a ter o mesmo número de participantes entre 

os 20-25 e os 26-30 anos. Todos os participantes residiam na área da Grande Lisboa, 

75% eram recém-licenciados e 25% estudantes universitários, de várias áreas de 

formação. Os participantes foram recrutados através de um pedido de colaboração 

enviado por email, em que se dizia que o objectivo do estudo era conhecer o que as 

pessoas pensam e sentem relativamente à sua própria morte.   

A maioria da amostra (57,5%) sofreu um luto há menos de 5 anos, o que parece 

indicar que a morte de pessoas próximas é uma experiência típica desta faixa etária. 

Excluíram-se os participantes que já tivessem tentado suicidar-se e/ou que tivessem 

uma doença crónica ou terminal, e ainda aqueles que tinham parentes ou amigos 

próximos a viver uma situação de doença terminal. 

A origem religiosa dos participantes é maioritariamente católica, ainda que ape-

nas 5% continue a considerar-se católico. Apenas 30% afirmou acreditar em Deus ou 

outra força sobrenatural.  

Apesar de se pretender verificar o impacto das crenças explícitas na VAM na re-

presentação do Eu-morto, a amostra não foi estratificada de modo a incluir o mesmo 

número de pessoas com vários tipos de crenças. Esta decisão deveu-se à ideia de que 

pedir, no formulário de inscrição para o estudo, informação acerca da confissão 

religiosa e crenças na VAM poderia sugerir que  essa confissão religiosa era um 

critério de escolha e assim contribuir para que as respostas durante a entrevista fos-

sem excessivamente contaminadas pela vontade de ser congruente com as crenças 

afirmadas anteriormente. As crenças explícitas na VAM da amostra foram apenas 
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conhecidas após a análise qualitativa em que as respostas dos entrevistados foram 

categorizadas de acordo com as suas características conceptuais. 

6.4.2.   Procedimento 

As entrevistas foram realizadas na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educa-

ção da Universidade de Lisboa, tendo por base um guião, concebido de acordo com o 

procedimento habitual para as entrevistas semi-estruturadas (Mason,1998): prevendo 

os temas a explorar e algumas questões possíveis, mas deixando espaço para o impro-

viso de acordo com o fluxo da entrevista. Tendo em conta a natureza exploratória 

deste estudo, considerou-se que as questões específicas necessárias para recolher a 

informação desejada poderiam variar de acordo com cada entrevista, dadas as diferen-

tes dinâmicas entrevistado-entrevistador (Pollio et al., 1997). Por esta razão optou-se 

pela entrevista semi-estruturada, presumindo de acordo com linhas de investigação 

fenomenológica, que cada entrevista seria um encontro único (Pollio et al., 1997). 

Durante a entrevista era também apresentado um questionário, construído especi-

ficamente para recolher informação sobre o grau de dependência do corpo atribuída a 

vários tipos de experiências. Este questionário incluía 25 itens representativos de 

experiências psicobiológicas, perceptivas, epistémicas, emocionais e motivacionais 

(ver Anexo A, pág. 413). 

Numa fase prévia à realização das 40 entrevistas foram efectuadas entrevistas-

piloto como forma de testar a adequação do guião da entrevista e do questionário. 

Antes de se iniciar a entrevista era dito aos entrevistados que se pretendia conhe-

cer a sua perspectiva pessoal e que não havia respostas certas ou erradas, de forma a 

estimular a abertura nas respostas. Era também pedida autorização aos entrevistados 

para gravar a entrevista e era dada informação sobre a confidencialidade e anonimato 

dos dados recolhidos. Todos os entrevistados permitiram que as suas entrevistas 

fossem gravadas. 

Após algumas questões de quebra-gelo, era pedido aos participantes que se “con-

centrassem, fechassem os olhos por alguns segundos e tentassem imaginar o que é 

morrer e estar morto”. Com este exercício de imaginação, procurou-se recolher in-

formação relativa à experiencia típica de imaginar a própria morte e acerca das repre-

sentações implícitas do Eu-morto. Se a resposta ao exercício de imaginação não 

incluía informação sobre o Eu-morto (por exemplo, nos casos em que os entrevista-

dos relatavam ter imaginado “tudo preto” ou “pessoas a chorar”), eram feitas pergun-

tas adicionais para tentar aceder mais especificamente à representação (por exemplo: 

“Se tivesse de imaginar uma vida depois da morte, independentemente daquilo que 

acredita que irá acontecer depois de morrer, como seria?”). 

Após a representação do Eu-morto de cada entrevistado ter sido clarificada era 

apresentado o Questionário sobre o grau de dependência do corpo (QGDC). Neste 

questionário era pedido aos participantes que avaliassem o grau em que, no seu dia-a-
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dia, sentem  cada experiência como dependente do corpo numa escala de quatro 

pontos (1-Independente do corpo; 2- Ligeiramente dependente do corpo; 3- Modera-

damente dependente do corpo e 4- Totalmente dependente do corpo); frisou-se que 

deveriam avaliar a dependência do corpo segundo o que sentiam no dia-a-dia e não 

segundo o seu conhecimento científico. Seguidamente pedia-se que indicassem quais 

das 25 experiências poderiam continuar após a morte, de acordo com o imaginado 

durante o exercício de imaginação e não de acordo com o que acreditam que irá 

acontecer quando morrerem.  

No fim da entrevista foi recolhida informação sobre as crenças explícitas na vida 

após a morte, e as crenças religiosas: “Acredita em alguma forma de vida após a 

morte? Acredita em Deus?”. Estas questões foram deixadas para o final da entrevista, 

de forma a evitar que a representação implícita do Eu-morto obtida com o exercício 

de imaginação e as respostas ao questionário fossem excessivamente contaminadas 

pelas crenças explícitas.  

As entrevistas foram gravadas em formato áudio e transcritas integralmente. Após 

a transcrição das entrevistas foi feita a análise dos dados qualitativos recolhidos com 

recurso ao software de análise NVIVO7. Foi feita uma análise de conteúdo flexível e 

não convencional81, segundo o modelo de análise sugerido por Miles & Huberman 

(1994). As categorias principais (tree-nodes no NVIVO7) foram definidas a priori e 

correspondem aos três temas do guião da entrevista (Experiência de imaginação da 

própria morte, Representação implícita do Eu-morto e Crenças explícitas na vida após 

a morte). As sub-categorias (child-nodes) foram criadas a partir dos padrões que 

foram emergindo nos dados ao longo do processo de análise.  

Por exemplo, no que respeita às crenças explícitas na vida após a morte, não par-

timos de categorias baseadas nas expectativas culturais e religiosas, usando etiquetas 

a priori como Reencarnação, por exemplo, mas sim da análise e comparação do 

conteúdo e significado das respostas, procurando categorias de significado comum 

que emergissem dos dados.  

De forma a aumentar a validade e credibilidade do sistema de categorias utiliza-

do, a codificação das referências através do sistema hierárquico de categorias foi 

testada quanto à sua validade por avaliador até se alcançar um consenso quanto às 

                                                   
81

 Na análise de conteúdo tradicional, parte-se de categorias a priori e cada referência deve ser, 

preferencialmente, categorizada apenas numa única categoria ou sub-categoria. O processo de análise 

utilizado aqui foi iniciado com as principais categorias (tree-nodes) definidas à partida, tendo sido 

criadas sub-categorias dentro de cada uma das categorias-mãe ao longo do processo de análise. Além 

disso, em algumas categorias, foi feita uma categorização não exclusiva, podendo existir referências 

codificadas em mais do que uma categoria ou sub-categoria. Este tipo de análise de conteúdo, dita “não 

convencional” inclui uma fase dedutiva e indutiva, sendo particularmente útil a situações como a deste 

estudo, em que se parte de hipóteses à partida mas não se conhecem todos os tipos de resposta que 

podem surgir. Por exemplo: queríamos testar se as pessoas imaginam a sua morte como um estado de 

continuação do Eu, mas não podíamos prever a variedade de categorias de resposta que poderiam 

exprimir essa continuidade. 
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referências que deviam ser codificadas em cada categoria e sub-categoria, tendo 

algumas sub-categorias sido alteradas no processo. 

Os dados quantitativos recolhidos através do questionário foram analisados com 

recurso ao software de análise estatística SPSS versão 16. 

6.5.   RESULTADOS 

Este estudo teve um design de metodologia mista, usando uma entrevista semi-

estruturada e um instrumento quantitativo complementar (QGDC). Na primeira parte 

desta secção será apresentada a análise (qualitativa e quantitativa) dos dados obtidos 

com a entrevista e na segunda parte, os resultados obtidos pela análise estatística dos 

dados quantitativos recolhidos através do questionário. 

6.5.1.   Análise dos dados da entrevista 

6.5.1.1.   Crenças explícitas na VAM identificadas na amostra 

Foram identificados cinco tipos de crença explícita na VAM, incluindo a Ausên-

cia de crença na VAM. A definição operacional de cada uma das 5 sub-categorias 

(child-nodes) relativas aos vários tipos de crença identificados é apresentada no 

quadro 6.1 (pág. 171). No quadro 6.2 (ver pág. 174) podem encontrar-se exemplos 

das respostas codificadas em cada uma das categorias identificadas (ver também 

Anexo B, pág. 415). 

A maioria dos participantes não acredita na VAM (57.5%). Os tipos de crença na 

VAM identificados na amostra parecem presumir a continuação do Eu depois da 

morte, excepto num caso: VAM sem Eu (ver Quadro 6.1 e 6.2). 

O tipo de crença na VAM não varia de acordo com o Sexo (X2 = 0.102, gl = 1, p = 

.794)82 mas está associado à idade (X2 = 5.0132, gl = 1, p = .025), já que a frequência 

de crentes em alguma forma de VAM é maior na faixa etária dos 20-25 anos (75%) 

do que na dos 26-30 anos (60%). 

                                                   
82

 Tendo em conta o N reduzido dos 5 tipos de crença na amostra o teste comparou apenas a fre-

quência de crentes e não crentes em cada sexo e faixa etária. 
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Quadro 6.1 

Crenças explicitas na VAM –  Sub-categorias e a sua Definição Operacional  

 

 

 

Tipos de crença explícita na VAM 

 

 

Definição operacional da sub-categoria (child-node) 

 

N de participantes cuja resposta 

foi codificada na sub-categoria 

 

Ausência de crença na VAM 

 

Ausência de qualquer forma de crença numa VAM. 

 

 

23 

 

VAM plausível mas incerta 

 

A VAM é considerada possível, psicologicamente plausível e desejável, mas é manifestada incerteza 

quanto à sua existência. A VAM é entendida como uma continuação da existência do Eu, que mante-

ria a consciência de si próprio e uma parte significativa das capacidades mentais tidas em vida (e.g., 

memória e pensamento). 

 

 

4 

 

VAM noutra dimensão 

 

Após a morte, o Eu continua a existir fora da Terra, numa outra dimensão, mantendo os mesmos 

traços psicológicos e memórias da vida anterior. A interacção com outros Eus é tipicamente possível 

nessa outra dimensão, que é comparada ao Céu cristão. 

 

 

6 

 

VAM sem Eu 

 

Uma parte da pessoa continua a existir após a morte mas não está organizada em torno de um Eu 

consciente de si, que mantém a identidade da vida anterior. 

 

 

4 

 

VAM indefinida 

 

Crença na VAM acompanhada de incerteza quanto ao que essa vida possa ser 

. 

 

3 
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Quadro 6.2 

Crenças explícitas na VAM – Exemplos de Respostas ou Referências Codificadas em cada uma das Sub-categorias 

 

 

Tipos de crença na VAM 

 

 

Respostas codificadas nesta sub-categoria (child-node) 

 

Ausência de crença na VAM 

 

 

 

“A partir do momento em que morres perdes tudo, eu encaro a morte como o fim, de um processo biológico, deixo de existir completamente.” (Ent.13, sexo 

masculino, 22 anos) 

 

“Eu acho que a gente morre e ponto final, o que fica de ti é simbólico, não tenho grande crença em coisas que ficam por aí. Não sei, acho que o que fica é as 

obras que fazes, o que deixas é simbólico, não acredito em nada.” (Ent.17, sexo feminino, 22 anos) 

 

 

 

 

 

VAM plausível mas incerta 

 

 

 

“Tentava imaginar o nada absoluto e era uma coisa que não conseguimos imaginar, a anulação da consciência, não faz sentido. Nessa altura sempre achei que 

haveria algo depois da morte, mas havia sempre a possibilidade de não haver (…) o medo de quando morrer não me aperceber, nem saber o que aconteceu, já 

não estar lá, o que existe à minha volta deixar de ser é uma aberração (…), é isso que me leva a pensar que poderá haver algo para além do corpo, porque é 

difícil imaginar uma consciência a desaparecer. (Ent.39, sexo masculino, 23 anos). 

 

 

 

“A morte em si não faz sentido(…) até por aquilo que é a consciência de uma pessoa, não falo do pensamento em si, mas na consciência por trás do pensa-

mento. A própria sensação de estar vivo, a sensação de existir, acho que é estranho terminar pelo facto de deixarmos de respirar e os órgãos deixarem de 

funcionar. Não é que eu tenha uma crença, mas [não haver uma vida após a morte], não faz o mínimo sentido.” (Ent. 35, sexo masculino, 20 anos). 
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VAM noutra dimensão 

 

 

Imagino um sítio aparte. Até com a educação católica que tive imagino que é lá em cima, que as pessoas se quiserem olham cá para baixo e vêem os entes 

que ficaram. Mas que não tem o corpo, estão lá em cima (…) a pessoa continuaria viva num sítio melhor, sem corpo físico. (Ent. 15, sexo feminino, 28 anos) 

 
[Acredito] que iria depois da morte para um outro plano que não o nosso. (Ent.36, sexo feminino,30 anos ) 

 

 

 

 

VAM sem Eu 

 

“Acho que não seria de uma identidade, normalmente a identidade está ligada à especificidade e eu acho que seria ligado sim à não especificidade, ao absolu-

to. Então, tu terminarias após a tua morte? Sim, provavelmente eu, enquanto individuo termino.” (Ent.10, sexo masculino, 24 anos) 

Eu iria mais para o campo da energia, tanto não necessariamente a alma, um ser invisível, uma representação mas mais o que resulta e resultou de nós ao 

longo da nossa vida. (…) uma coisa que viesse de mim mas que não fosse eu. Algo que eu libertaria para fora, para o planeta para o exterior, para os outros 

seres humanos e seres vivos, que seria uma contribuição minha. (Ent.16, sexo masculino, 27 anos) 

 

, 

 

 

 

VAM indefinida 

 

“[Acredito]que há qualquer coisa…mas não tenho nenhuma ideia concreta. (…)Não acredito em termos de reencarnação, isso não acredito…é muito complica-

do, ponho muitas hipóteses e nenhuma me parece assim muito plausível mas depois também não acredito que seja só isto, acaba e pronto.”(Ent.38, sexo 

feminino, 26 anos). 

 

“É muito difícil [dizer como será essa outra vida]…por isso é que é tão improvável, porque….que tipo de vida poderia ser senão igual à que temos aqui, mas o 

quê: em que teria toda a comida, amor e amigos que quisesse? Deve haver algo muito maior, é verdade, mas gosto de não saber o que é e viver a vida bus-

cando isso mas não me faz impressão que não saiba.” (Ent.25, sexo masculino, 27 anos) 
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6.5.1.2.  Experiência de imaginação da própria morte 

A categoria Experiência de imaginação da própria morte inclui duas sub-

categorias: Tipos de experiência de imaginação da própria morte e Tipos de imagem 

relatados, cada uma delas incluindo várias sub-categorias próprias, apresentadas nos 

quadros 6.3 e 6.4 (ver pág. 177, 178). Foi utilizada uma codificação não exclusiva 

para estas sub-categorias, em que não só uma resposta pode ser associada a mais do 

que uma sub-categoria, como subsequentemente, o mesmo participante pode ser 

associado a mais do que uma sub-categoria. Os exemplos de respostas ou referências 

codificadas nas várias sub-categorias demonstrarão por si próprios a necessidade de 

fazer esta codificação não exclusiva, já que numa mesma frase encontramos referên-

cias de várias categorias (ver também Anexo B, pág. 415).  

A leitura do quadro 6.3 e 6.4 permite constatar que a maioria da amostra (75%) 

imaginou a morte como um estado em que a experiência do Eu enquanto sujeito e 

agente continua presente. Quase metade dos participantes (42.5%) relataram a sensa-

ção de imaginar a morte na perspectiva de um espectador e 35% relataram a sensação 

de ser muito difícil ou mesmo impossível imaginar a morte como o fim total de si 

próprios. Apenas um participante se focou no momento imediatamente anterior à 

morte.  

No quadro 6.5 (ver pág. 184) pode-se verificar que os tipos de imagem relatados 

com maior frequência são, por ordem decrescente: Reacção dos entes queridos (35%), 

O próprio corpo inanimado (30%), Escuridão (30%), Caixão (27.5%) e Funeral 

(22.5%).   
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Quadro 6.3 

Experiência de Imaginação da própria morte – Sub-categorias e a sua Definição Operacional  

 

 

Tipos de experiência 

de imaginação da própria morte 

 

 

Definição operacional da sub-categoria (child-node) 

N e %  

de participantes 

codificados em cada 

sub-categoria 

 

Continuação do Eu 

 

A própria morte é imaginada como um estado em que o Eu, mas não o corpo, continua a existir na forma de actividade psicológica tal 

como consciência, memória e até capacidades perceptivas como a visão.  

 

 

30     75.0 

 

Observação da própria morte 

 

Durante o exercício de imaginação ocorre a sensação de ser o observador da própria morte e não um participante active a quem a morte 

acontece. A morte do próprio é imaginada na perspectiva de um espectador que testemunha a morto do corpo, como se pertencesse a 

outra pessoa. 

 

 

17     42.5 

 

Continuação ligada ao corpo 

 

A morte é imaginada como um estado de continuação do Eu, que permanece fisicamente próximo do corpo (em alguns casos dentro do 

caixão), como se ainda estivesse ligado ao corpo. 

  

 

11     27.5 

 

Dificuldade em imaginar a morte como fim total  

 

O exercício de imaginação é acompanhado da sensação de ser muito difícil ou mesmo impossível imaginar a morte como o fim total da 

existência. 

 

 

14     35.0 

 

Ausência do Eu 

 

Imaginação da própria morte como o fim definitivo da existência. A morte é imaginada como a ausência de qualquer estado físico ou 

mental. Inclui ainda a ideia de inexistência ou vazio. 

 

 

9      22.5 

 

Imaginação do momento anterior à morte 

 

Imaginação do momento imediatamente anterior à morte, em que a morte já é antecipada mas ainda não ocorreu. 

  

 

1       2.5 
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Quadro 6.4 

 Experiência de Imaginação da própria morte – Exemplos de Respostas Codificadas nas várias Sub-categorias 

 

 

Tipos de experiência de imaginação da 

própria morte 

 

 

Exemplos de respostas codificadas nesta sub-categoria 

 

 

 

Continuação do Eu 

 

 

 

“A primeira [imagem] foi um bocado aflitiva e desesperante, estarmos ali rodeados de nada, no escuro, sabermos que estamos ali e morremos, não pode-

mos fazer nada…A primeira imagem que surge és tu deitado e olhos fechados? Tanto faz estar deitado ou em pé, sou eu rodeado de escuro. E estás 

consciente? Sim, estou consciente. (…) Posso ver, ouvir, mas não posso tocar, nem…é como se fosse só um mero observador, não interajo com nada, 

limito-me a observar.” (Ent.40, sexo masculino, 23 anos) 

 

“Parece que ao tentar imaginar-me eu acabo por me focar no que se passa depois da minha morte e não na minha morte em si, no que me acontece a mim, 

imagino como se estivesse lá a observar os outros que permanecessem vivos.” (Ent.1, sexo feminino, 26 anos) 

 

 

 

Observação da própria morte 

 

 

“(…) vejo-me a mim morta de cima, é sempre assim já nos meus sonhos (…)eu vejo-me morta ou no chão e já estou sempre fora do meu corpo, num ápice 

a pessoa já está morta e num plano superior, já tou a olhar-me de cima.” (Ent. 14, sexo feminino, 27 anos) 

 

 

“Vi-me deitado dentro de um caixão, muito branco. Estava a ver-me de fora como se a alma já tivesse saído do corpo e estivesse a olhar o corpo.” (Ent.16, 

sexo masculino, 27 anos) 

 

 

 

Continuação ligada ao corpo 

 

 

“Quando eu pensei, estou morta, imaginei-me dentro do caixão a olhar para cima, e ver o caixão fechado mas depois automaticamente pensei que não era 

possível, porque se estou morta não posso ver.” (Ent. 18, sexo feminino, 25 anos) 

 

De baixo para cima, de sete palmos abaixo da terra para cima. Eles lá em cima, como se estivesse no meu corpo, no caixão, como se estivesse a observar 

e eles não dando conta disso” (Ent.5, sexo masculino, 25 anos) 

 

 



 179 

 

 

Dificuldade em imaginar a morte como fim total  

 

 

“Pois…é que eu não me consigo imaginar morto! Consigo imaginar do estilo, eu estou morto e está toda a gente aqui à volta a lamentar-se e a chorar 

imenso, mas eu estou a observar, como se eles não se conseguissem aperceber que eu tava de olhos abertos a olhar para eles.” (Ent. 5, sexo masculino, 

25 anos) 
 

“Nem imaginar nem experienciar, nós vamos estar sempre. É como se fossemos eternos de certa maneira, pois nunca vamos sentir isso, os outros podem 

testemunhar isso, mas nós não. Os outros têm uma aproximação maior ao nosso nada do que nós mesmos.” (Ent.21, sexo feminino, 23 anos) 

 

 

 

Ausência do Eu 

 

“Não era uma coisa negativa, nem desconfortável, era muito forte, era mesmo o vazio total.” (Ent.6, sexo feminino, 28 anos) 

 

 

“Sim, lá está…essa ausência de consciência, imaginar-me sem consciência de mim. Não consigo compreender ou representar para mim mesmo que ou 

estou morto ou estou vivo, é aquele negro absoluto e a inconsciência dessa própria escuridão.” (Ent.27, sexo masculino, 24 anos) 

 

 

 

Imaginação do momento anterior à morte 

 

 

“Não, não imagino, é mais o processo morte e quando muito, consigo imaginar-me nas marquesas a ser-me feita uma autópsia, mas caixões não. Eu estava 

doente num hospital, ou algo assim.”(Ent. 36, sexo feminino, 30 anos) 
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Quadro 6.5 

Tipos de imagem relatados – Sub-categorias e a sua Definição Operacional 

  

 

Tipos de imagem relatados 

 

Exemplos de respostas codificadas em cada sub-categoria 
N e %  

de participantes codificados em 

cada sub-categoria 

 

Caixão 

 

“(…) não me consegui abstrair da ideia de estar dentro do caixão, por isso seria a escuridão, o caixão, a parte de dentro 

costuma ser forrada, mas ver a escuridão e até ver para lá do caixão, ver a terra e os vermes, o cheiro a terra molhada.” 

(Ent.24, sexo masculino, 24 anos) 

11      27.5 

 

Cemitério  

“Uma pessoa imagina logo o cemitério.” (Ent.22,sexo feminino, 23 anos) 
3         7.5 

(O próprio) corpo inanimado  

“Tentei imaginar-me morto e imagino-me numa posição inanimada, o meu corpo sem vida mas com consciência da dor que as 

pessoas sentem.” (Ent.23, sexo masculino, 26 anos) 

12     30.0 

Energia  

“Ah… vi luz branca, como uma energia, eu era a energia.” (Ent. 6, sexo feminino, 28 anos) 
1        2.5 

Escuridão  

“Tanto faz estar deitado ou em pé, sou eu rodeado de escuro.” (Ent.40, sexo masculino, 23 anos) 

 

12     30.0 

Funeral  

 “Apareceu o meu funeral e que eu estaria lá a ver as pessoas no meu funeral, e via as pessoas e tudo o que faziam” (Ent.25, 

sexo masculino, 27 anos) 

9       22.5 

Hospital  

“Eu imagino-me sempre numa cama de hospital, com os tubos.” (Ent.36, sexo feminino, 30 anos) 
1        2.5 

Luz  

“Sim, eu imagino sempre uma bola, uma bola de luz.” (Ent.10, sexo masculino, 24 anos) 
2       5 

Reacção dos entes queridos  

“Quando penso na minha morte penso mais na reacção dos outros. Imagino sempre que há uma grande choradeira à vol-

ta…imagino as pessoas a dar a notícia, a telefonar, “ele morreu”, e a pessoa a reagir com o choque e a chorar, especialmente 

a minha irmã que está longe e quantidade de coisas que lhe passariam pela cabeça, as coisas a tratar.” (Ent.26, sexo masculi-

no, 24 anos) 

15     37.5 

Vazio  

“Uma imagem que me aparece muito é o espaço, a escuridão, aquele vazio que existe lá.” (Ent.8, sexo feminino, 26 anos) 
6      15.0 
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De forma a conhecer a proximidade entre os tipos de experiência de imaginação e 

tipos de imagens relatadas, foi realizada uma análise de classificatória hierárquica 

(A.C.H) no NVIVO7, usando como critério a semelhança entre as várias sub-

categorias (“code similarity” no NVIVO7) e como medida de proximidade o coefici-

ente de Jaccard. Desta forma foi possível identificar quais as imagens que tendem a 

surgir com os vários tipos de experiência. A Figura 6.1 apresenta o dendograma que 

resultou desta análise.  

 

Figura 6.1. Proximidade entre Tipos de Imagem e Experiências de imaginação da 

própria morte (dendrograma da Análise Classificatória Hierárquica) 

 

A observação da Figura 6.1 permite identificar relações de proximidade entre cer-

tos tipos de experiência e certos tipos de imagem, que caracterizam cinco estilos de 

imaginação da própria morte: 1) Uma experiência de imaginação focada nas imagens 

de Energia e Luz; 2) Uma experiência de imaginação focada na Escuridão e Vazio, 

acompanhada da experiência de Ausência do Eu; 3) Uma experiência de imaginação 

focada no Funeral e Reacção dos entes queridos, acompanhada das experiências de 

Continuação do Eu e Observação da própria morte; 4) Uma experiência de imagina-

ção focada no caixão e no corpo inanimado acompanhada das experiências de Conti-

nuação ligada ao corpo e Focagem no momento anterior à morte; 5) Uma experiência 

de imaginação focada no Hospital, acompanhada da experiência de imaginação de 

Focagem no momento anterior à morte. 

Tendo em conta que o grau de proximidade entre cada categoria é indicado pela 

cor, verifica-se que os tipos de experiência com maior proximidade com algum tipo 

de imagem, isto é, que surgem representados com a mesma cor que a imagem da sua 

classe são: Continuação do Eu e Observação da própria morte, que são representados 

com a mesma cor que a imagem Reacção dos entes queridos; e Imaginação do mo-

mento anterior à morte, representada com a mesma cor da imagem: Hospital. Em 
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todos os outros casos a proximidade entre imagens (Exemplo: Caixão e Corpo inani-

mado) é maior do que entre imagens e tipos de experiência da sua classe.  

As imagens: Luz e Energia são aparentemente, pouco próximas de qualquer um 

dos tipos de experiência, o que poderá indicar que quem relatou essas imagens, teve 

tipos de experiência de imaginação diferenciados. A imagem Cemitério, apesar de 

surgir na classe 5, não tem a mesma proximidade que a verificada entre as outras 

categorias dessa classe. 

Em síntese, os resultados da A.C.H sugerem que há imagens mentais que surgem 

associadas a tipos específicos de experiências de imaginação, e que certas experiên-

cias de imaginação se encontram mais fortemente ligadas a imagens específicas do 

que outras.  

6.5.1.3. Representação do Eu-morto 

A categoria (tree-node) Representação implícita do Eu-morto inclui duas sub-

categorias (child-nodes): Tipos de representação do Eu-morto e Experiências do Eu-

morto. Cada uma destas sub-categorias tem várias sub-categorias próprias. No quadro 

6.6 (pág. 184) são apresentados os vários tipos de representação do Eu-morto. 

Como se pode verificar no quadro 6.6, os participantes mostraram tendência para 

representar o Eu-morto como semelhante ao experienciado em vida (87.5%), isto é, 

mantendo as mesmas características que caracterizam a experiência do Eu durante a 

vida. 

O quadro 6.7 (pág. 185) apresenta as sub-categorias da sub-categoria Experiên-

cias do Eu-morto, criada para codificar as respostas acerca dos tipos de experiência 

que o Eu-morto pode ter. Novamente foi adoptada uma codificação não-exclusiva 

para estas sub-categorias (child-nodes). 

A análise da informação apresentada no quadro 6.7 permite verificar que as expe-

riências mais associadas ao Eu-morto foram as Perceptivas (82.5%), Epistémicas 

(67.5%) e Emocionais (40%). As experiências perceptivas mais atribuídas ao Eu-

morto foram a Visão (77.5%) e Audição (35%). Na sub-categoria Epistémica, as 

experiências mais associadas ao Eu-morto foram a Consciência (45%), Memória 

(37.5%) e Pensamento (30%). Alguns participantes (17.5%) atribuíram ainda ao Eu-

morto a capacidade de se mover.  

6.5.1.4. Relação entre o tipo de crença explícita na VAM e as outras 

categorias 

De forma a compreender se diferentes crenças na VAM estão associadas a dife-

rentes tipos de experiências de imaginação da própria morte e representações do Eu-

morto, foi usada a opção Matrix coding query do NVIVO7, de forma a explorar a 

relação entre as várias categorias. 
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Entre os cinco tipos de crenças na VAM, a experiência de Continuação do Eu foi 

a mais frequente. Esta experiência foi a mais frequente até entre os que não acreditam 

em qualquer forma de VAM (60.9%). Apesar deste padrão geral, a crença explícita na 

VAM parece ter alguma influência na experiência de imaginação da própria morte, já 

que apenas os participantes que não acreditam na VAM imaginaram a morte como 

Ausência do Eu.  
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Quadro 6.6  

Tipos de Representação do Eu-morto – Sub-Categorias e a sua Definição Operacional 

 

 

Tipos de representação do Eu-morto 

 

Definição operacional 

e exemplo de resposta codificada em cada uma das sub-categorias 

 

N e % de participantes 

codificados em cada 

sub-categoria 

 

Eu-morto semelhante ao experienciado em vida 

 

Eu-morto semelhante ao experienciado em vida, com as mesmas características psicológicas, as mesmas capacidades cogniti-

vas e perceptivas, memória de acontecimentos passados e consciência de si mesmo. Algumas respostas aqui codificadas 

relatam também a capacidade do Eu-morto se mover e tocar em objectos. 

 

“Sem um corpo mas com consciência, memórias do passado, capacidade de sentir e de ter sensações que embora físicas, 

permaneceriam agora como sensações da consciência, como se a consciência mantivesse as características sensoriais do 

corpo, como ouvir e ver. Não há corpo, mas poderia ver, sentir o mundo. É estranho mas é assim que imagino.” (Ent. 39, sexo 

masculino, 23 anos) 

 

 

35     87.5 

 

Eu-morto distinto do experienciado em vida 

 

Eu-morto distinto do experienciado em vida. A consciência de ser o mesmo Eu que em vida é perdida, bem como a memória da 

vida anterior. O Eu-morto é desintegrado e apenas uma “essência” da pessoa continua num outro corpo e outro Eu ou o Eu 

perde as fronteiras que o separam do mundo e de outros “Eus” ocorrendo uma fusão.  

 

“Seria algo como estar ligado a tudo à nossa volta. A sensação de pertença, de não ser um individuo separado. Se há uma vida 

após a morte seria de fusão, não de separação como em vida”. (Ent. 13, sexo masculino, 22 anos) 

 

 

3      7.5 

 

Eu-morto não existente 
 

Com a morte do corpo o Eu termina. A existência do Eu após a morte é considerada impossível de imaginar.  

 

“Imaginei uma ausência de consciência, tentei imaginar a inconsciência de mim próprio. Não posso compreender ou representar 

para mim próprio o que é estar morto, é apenas essa escuridão e a inconsciência dessa escuridão”. (Ent.27, sexo masculino, 24 

anos) 

 

 

2      5.0 
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Quadro 6.7  

Experiências do Eu-morto – Sub-categorias e a sua definição operacional 

 

Tipos de 

 experiências do 

Eu-morto 

Definição operacional da sub-categoria N e % de participantes 

codificados em cada 

 sub-categoria 

 

Psicobiológicas 

 

Estados internos associados às necessidades fisiológicas como 

sentir fome, sede ou desejo sexual. 

 

“Imagino que coisas como sentir fome, ter de ir à casa de banho ou 

tomar um banho não estariam presentes, já que o corpo deixa de 

existir. “ (Ent.1, sexo feminino, 26 anos) 

 

 

0     0.0 

 

Perceptivas 

 

Sensações de todas as modalidades sensoriais, como a visão e 

olfacto.  

 

“Ouvir acho que não…o corpo está inanimado. Mas quer dizer é 

estranho achar que podia ver…”Ent. 23, sexo masculino, 26 years 

old) 

 

 

33     82.5 

 

Emocionais 

 

Emoções e sentimentos. 

 

“Imagino-me a manter a capacidade de ter emoções e sentimentos”. 

(Ent. 26, sexo masculino, 24 years old) 

 

 

16     40.0 

 

Epistémicas 

 

Actividade cognitiva envolvendo processos de pensamento e 

memória. 

 

“(…)teria uma actividade mais mental, e de recordar e pensamento 

só.”(Ent. 24, sexo masculino, 24 anos). 

 

 

27     67.5 

 

Motivacionais 

 

Estados internos ligados ao desejo, vontade e intenções. 

 

“Desejar estar com alguém ia acontecer-me de certeza.”(Ent. 14, 

sexo feminino, 27 anos) 

 

 

3      7.5 

 

O Eu-morto semelhante ao experienciado em vida foi o tipo mais frequente de re-

presentação do Eu-morto para todos os tipos de crença, à excepção da VAM sem Eu, 

para o qual a representação do Eu-morto distinto do experienciado em vida foi igual-

mente frequente. A representação do Eu-morto não existente foi relatada apenas por 

participantes que não acreditam em nenhuma forma de VAM, mas mesmo nesse 

grupo, apenas 6.5% responderam dessa forma. 

As experiências perceptivas, epistémicas e emocionais foram atribuídas ao Eu-

morto por todos os tipos de crença na VAM. No que respeita à frequência com que 
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cada um destes tipos de experiência foi relatado, todos os tipos de crença na VAM 

apresentam o padrão: perceptivas > epistémicas > emocionais, excepto na VAM 

indefinida (onde o padrão é: “perceptivas > emocionais > epistémicas”) e VAM sem 

Eu, para o qual não se verificaram diferenças na frequência de atribuição dos vários 

tipos de experiências ao Eu-morto (“perceptivas = epistémicas = emocionais”).  

Apesar das semelhanças encontradas, há diferenças na percentagem em que cada 

experiência específica foi atribuída ao Eu-morto por cada tipo de crença na VAM. Por 

exemplo, 78,3% dos participantes que não acreditam na VAM consideraram que o 

Eu-morto tem experiências visuais, enquanto para aqueles que acreditam numa VAM 

plausível mas incerta, VAM noutra dimensão e VAM indefinida essa percentagem 

chegou aos 100%. A percentagem de experiências emocionais atribuídas ao Eu-morto 

foi superior entre aqueles que acreditam numa VAM plausível mais incerta e VAM 

indefinida (75% e 66.7%, respectivamente), do que para aqueles que não acreditam 

na VAM (34.7%) e crentes na VAM noutra dimensão (33.3%). Já a atribuição de 

experiências epistémicas foi mais frequente para a VAM plausível mas incerta (75%) 

e VAM noutra dimensão (83.3%) do que para os restantes grupos. Curiosamente, 

aqueles que não acreditam na VAM apresentaram uma percentagem mais elevada 

deste tipo de respostas (69.6%) do que o grupo que acreditam numa VAM sem Eu 

(25%) e VAM indefinida (33.3%). 

A informação recolhida parece revelar uma tendência geral e independente das 

crenças explícitas na VAM para atribuir experiências perceptivas, epistémicas e 

emocionais ao Eu-morto. As crenças explícitas influenciam ainda assim esta tendên-

cia geral, já que a crença em alguma forma de crença na VAM tende a aumentar a 

atribuição de experiencias ao Eu-morto. Quando a crença é contrária à permanência 

do Eu após a morte esse efeito deixa de se verificar. 

6.5.2.  Análise dos dados obtidos através do QGDC 

6.5.2.1. Experiências que continuam e não continuam após a morte  

Usámos o Teste Binomial para identificar quais das 25 experiências foram avalia-

das por mais de 50% da amostra como sendo possíveis e impossíveis de continuar a 

ocorrer após morte (ver Figura 6.2). Os resultados do teste revelaram que sete experi-

ências foram significativamente consideradas por mais de 50% da amostra possíveis 

de continuar após a morte: Concentrar-se num assunto (75%, p = .002), Estar apai-

xonado (70%, p = .017), Vontade de fazer uma coisa (73%, p = .006), Rir (70%, p = 

.017), Desejar estar com alguém (73%, p = .006), Pensar sobre si próprio (83%, p = 

.000) e Recordar momentos do passado (85%, p = .000). Pelo contrário, oito experi-

ências foram significativamente consideradas por menos de 50% da amostra possíveis 

de continuar após a morte: Sentir fome (7%, p = .000), Estar doente (2%, p = .000), 

Iniciar um projecto (20%, p = .000), Sentir sede (7%, p = .000), Tocar numa coisa 
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(13%, p = .000), Sentir calor (5%, p = .000), Cheirar uma flor (23%, p = .000), Sabo-

rear um gelado (5%, p = .000).  

Os resultados sugerem que as experiências consideradas possíveis de continuar 

após a morte pertencem exclusivamente às categorias de experiências epistémicas, 

emocionais e motivacionais (com a excepção da experiência Iniciar um projecto), 

enquanto as experiências psicobiológicas e perceptivas não foram consideradas 

possíveis de continuar numa VAM. 

 

 

 

Figura 6.2 - Percentagem de respostas de continuidade para os 25 itens do QGDC (as 

linhas a tracejado correspondem ao intervalo de confiança a 95% para a proporção 

50%) 

6.5.2.2. Classificação das 25 experiências quanto ao grau de dependência do 

corpo  

A Figura 6.3 apresenta a percentagem de respostas nos valores mais elevados da 

escala que mede o grau de dependência do corpo para os 25 itens do QGDC. Tendo 

sido verificada uma distribuição irregular de respostas nos vários níveis da escala, 

optámos por transformar a escala original de quatro pontos numa variável dicotómica: 

1 - Independente do corpo (totalmente independente a ligeiramente dependente) e 2 - 

Dependente do corpo (moderada a totalmente dependente). 
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Figura 6.3 – Percentagem de respostas de dependência do corpo nos 25 itens do 

QGDC (linhas a tracejado correspondem ao intervalo de confiança a 95% para a 

proporção 50%) 

 

Usando o Teste Binomial, descobrimos que apenas um quarto das 25 experiências 

foram significativamente consideradas dependentes do corpo por mais de 50% da 

amostra: Sentir fome (95%, p = .000), Estar doente (90%, p = .000), Sentir sede 

(93%, p = .000), Sentir calor (98%, p = .000).  Os resultados do teste mostraram 

ainda que apenas um reduzido número de participantes (significativamente menos de 

50% da amostra) considerou as seguintes experiências dependentes do corpo: Ouvir 

música (23%, p = .001), Observar um quadro (10%, p = .000), Estar zangado com 

um amigo (15%, p = .000), Concentrar-se num assunto (15%, p = .000), Estar apai-

xonado (30%, p = .017), Aprender coisas novas (15%, p = .000), Iniciar um projecto 

(20%, p = .000), Vontade de fazer uma coisa (25%, p = .002), Ficar feliz por receber 

uma boa notícia (10%, p = .000), Rir (18%, p = .000), Pensar sobre um problema 

(10%, p = .000), Tomar uma decisão (5%, p = .000), Desejar estar com alguém 

(13%, p = .000), Pensar sobre si próprio (0%, p = .000), Recordar momentos do 

passado (3%, p = .000), Querer alcançar um objectivo (15%, p = .000), Sentir ansie-

dade (28%, p = .006). Finalmente, quarto experiências – Desejo sexual (65%, p = 

.810), Tocar numa coisa (60%, p = .268), Cheirar uma flor (57%, p = .430) e Sabo-

rear um gelado (57%, p = .154) – não reuniram consenso entre os participantes no 

que respeita ao seu grau de dependência do corpo. 
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6.5.2.3. Associação entre continuidade após a morte e 

grau de dependência do corpo 

Foi encontrada uma correlação negativa significativa entre a continuidade após a 

morte e o grau de dependência do corpo para os 25 items considerados no QGDC 

(rho de Spearman = - .709, p = .000): experiências com percentagens mais elevadas 

de respostas de continuidade tendem a ser consideradas menos dependentes do corpo. 

A Figura 6.4 representa a associação entre as duas variáveis.  

 

 

Figura 6.4. Associação entre a continuação após a morte e grau de dependência do 

corpo (as linhas horizontais e verticais representam a percentagem média para cada 

variável/eixo). 

 

Na Figura 6.4 podemos identificar seis tipos de experiências: 1) experiências con-

sideradas independentes do corpo e simultaneamente possíveis de ocorrer após a 

morte (círculos; N = 8); 2) experiências avaliadas como independentes do corpo mas 

consideradas impossíveis de continuar após a morte (quadrados; N = 9); 3) experiên-

cias avaliadas como independentes do corpo e cuja continuidade após a morte é 

considerada implausível (losango; N = 1); 4) experiências avaliadas como dependen-

tes do corpo e consideradas impossíveis de continuar a ocorrer após a morte (triângu-

los; N = 4); 5) experiências que não alcançaram consenso quanto ao seu grau de 

dependência do corpo mas que são consideradas significativamente como não possí-

veis de continuar a ocorrer depois da morte (estrelas; N = 3); e 6) experiências que 
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não obtiveram consenso acerca do seu grau de dependência do corpo ou possibilidade 

de continuação após a morte (hexágono; N = 2). 

Nenhuma experiência foi considerada simultaneamente possível de ocorrer após a 

morte e dependente do corpo. Aparentemente, a independência do corpo é um critério 

para considerar uma experiência possível de continuar após a morte. O contrário 

parece, no entanto, já não ser verdade: uma experiência pode ser considerada impos-

sível de continuar após a morte mesmo quando é considerada independente do corpo 

(as experiências assinaladas com quadrados na Fig. 6.4 são um exemplo). Estes resul-

tados sugerem que a independência do corpo não é o único factor tomado em conta 

para decidir quais as experiências que poderão fazer parte da existência do Eu-morto.  

6.5.2.4. Efeito das crenças explícitas na VAM no tipo de experiências 

consideradas possíveis após a morte  

Devido à sua pequena dimensão, os cinco grupos de crenças na VAM foram fun-

didos em dois grupos: um constituído pelos participantes que não acreditam na VAM 

(N=23) e outro pelos participantes que acreditam em alguma forma de VAM que 

presume a continuação do Eu (N=13). Testes de Qui-quadrado de independência 

mostraram que estes dois grupos diferem minimamente no que respeita ao tipo de 

experiências que consideram possíveis após a morte. Apenas duas experiências foram 

avaliadas de forma diferente pelos dois grupos: Ouvir música (com uma maior pro-

porção de respostas de continuidade por parte do grupo de crentes na VAM , X2= 

8.493; p = .004) e Pensar sobre si próprio (com o padrão oposto, i.e, com o grupo de 

descrentes na VAM a apresentar maior percentagem de respostas positivas do que o 

grupo de crentes, X2 = 5.143; p = .023). 

Este resultado sugere que, de acordo com o já verificado para os dados qualitati-

vos, as crenças na VAM parecem influenciar ligeiramente a forma como o Eu-morto 

é representado, no entanto as experiências atribuídas ao Eu-morto parecem ser as 

mesmas independentemente do tipo de crença explícita na VAM. Infelizmente, devi-

do ao reduzido N dos sub-grupos, não foi possível usar os dados quantitativos obtidos 

com o questionário para explorar um possível efeito negativo da crença numa VAM 

sem Eu na continuidade após a morte de várias experiências, de acordo com o que os 

dados qualitativos parecem sugerir. 
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6.6.  DISCUSSÃO 

6.6.1.  Imaginação da própria morte: padrões subjacentes às imagens e 

experiências detectadas 

A entrevista semi-estruturada, apoiada pelo QGDC, revelou-se uma técnica ade-

quada à recolha de informação sobre a representação da própria morte. Os dados 

recolhidos permitiram identificar vários tipos de experiência de imaginação, estando 

cada um deles associado a diferentes imagens mentais especificas. A imaginação da 

morte como Ausência do Eu surge associada a imagens de escuridão e vazio; já a 

imaginação da morte como Continuidade do Eu ou Observação da própria morte está 

sobretudo ligada a imagens do Funeral e da Reacção dos entes queridos. Finalmente, 

a imaginação da morte como Continuação ligada ao corpo ou a sensação de ser 

Impossível imaginar a morte como fim total do Eu, aparecem associadas a imagens do 

corpo inanimado e do caixão.  

A proximidade entre certos tipos de experiência de imaginação e certos tipos de 

imagem sugere que há padrões imagéticos distintos para a imaginação da morte como 

ausência e continuidade do Eu. A tentativa de imaginar a morte como Ausência do Eu 

é acompanhada da imagem de escuridão. As respostas dos entrevistados sugerem que 

a escuridão é a imagem que mais se aproxima da ideia de ausência do Eu, de aniqui-

lação total: “(…)se tivesse de usar a minha imaginação para descrever o estar morto 

teria de dizer que é um estado de escuridão, de mergulho na escuridão.” (Ent. 6, 

sexo feminino, 28 anos) 

Já a continuidade do Eu é imaginada frequentemente na posição de um espectador 

que assiste ao seu próprio funeral e à reacção das pessoas queridas (Exemplo:“(…) é 

o que me vem sempre à cabeça, é a imagem de estar a ver as pessoas e conseguir ver 

o meu corpo”, Ent.38, sexo feminino, 26 anos), ou que contempla o seu corpo inani-

mado, podendo mesmo sentir que está ainda dentro do caixão e vê o que está a acon-

tecer como se ainda estivesse dentro do corpo a ver através dos olhos do cadáver. 

Estes padrões imagéticos estão de acordo com a previsão teórica, já que se esperaria 

que os participantes fossem forçados a imaginar o que lhes acontece na perspectiva de 

objecto ao mesmo tempo que se continuariam a experienciar enquanto sujeitos que 

assistem à morte do seu Eu-objecto. 

 

6.6.2.  Morte imaginada como um estado de continuação do Eu 

A hipótese de que existe uma tendência humana para imaginar a morte como um 

estado de continuidade do Eu, (Sá-Nogueira Saraiva, 2003; ver ainda Bauman, 1992; 

Freud, 1915/1957), foi apoiada pelos dados recolhidos neste primeiro estudo explora-

tório, já que a maioria dos entrevistados imaginou a sua morte como uma condição 
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em que o Eu continua a ser experienciado. Esta tendência parece ser independente do 

tipo de crença explícita na VAM, estando presente mesmo entre aqueles que não 

acreditam na VAM. Adicionalmente, os dados recolhidos parecem apoiar a hipótese 

de que o Eu-sujeito permanece após a morte da parte corporal do Eu-objecto. Muitos 

participantes (quase 50%) relataram imaginar a sua morte como algo que observam, 

como se uma parte deles permanecesse viva a assistir ao tratamento dado ao cadáver, 

ou à reacção dos entes queridos. Na impossibilidade de deixar de se imaginar como 

objectos e de se sentir como sujeitos observadores, alguns participantes mais auto-

reflexivos relataram a sensação de ser impossível imaginar a morte como fim efectivo 

(35% da amostra): “É que de facto é muito difícil imaginar, eu posso tentar imagi-

nar-me lá no caixão, a A.83 morta, mas eu ainda estou a ver, e ainda sou eu a vê-la; 

mesmo que não seja a A. a tentar abrir o caixão, eu quando estou a imaginar eu 

estou lá não é?” (Ent.2, sexo feminino, 23 anos). 

A impossibilidade de anular o Eu como sujeito parece ser tão forte como previsto 

teoricamente, tendo sido identificada uma forma de crença na VAM que parece base-

ar-se na plausibilidade psicológica da continuação do Eu: VAM plausível mas incerta, 

que traduz a posição de pessoas que manifestam uma propensão para acreditar que 

existe alguma forma de VAM devido à incapacidade para conceber o que possa ser o 

fim de si próprios:  

 

“Tentava imaginar o nada absoluto e era uma coisa que não conseguimos 

imaginar, a anulação da consciência, não faz sentido. (…) o medo de quando 

morrer não me aperceber, nem saber o que aconteceu, já não estar lá, o que exis-

te à minha volta deixar de ser é uma aberração (…), é isso que me leva a pensar 

que poderá haver algo para além do corpo, porque é difícil imaginar uma cons-

ciência a desaparecer” (Ent.39, sexo masculino, 23 anos). 

6.6.3. Representação do Eu-morto e sua relação com as crenças na VAM 

O Eu-morto parece ser representado como semelhante à experiência do Eu-sujeito 

em vida. Este resultado poderá indicar, de acordo com o previsto por Sá-Nogueira 

Saraiva (2003), que quando as pessoas tentam imaginar aquilo que poderão ser numa 

VAM, pressupõem a continuação do Eu-sujeito. Os dados qualitativos e quantitativos 

mostram que as experiências atribuídas ao Eu-morto são as epistémicas, emocionais, 

motivacionais e perceptivas (visão e audição). Este padrão foi encontrado para todos 

os tipos de crença na VAM, incluindo os participantes sem crença em alguma forma 

de VAM. Apesar das semelhanças encontradas, os dados qualitativos sugerem que as 

crenças culturais específicas influenciam a forma como o Eu-morto é concebido. Por 

                                                   
83

 O nome próprio da entrevistada foi retirado para garantir a confidencialidade e anonimato dos 

dados. 



 193 

exemplo, a crença em qualquer forma de VAM parece aumentar a atribuição de 

experiências ao Eu-morto, excepto quando a crença na VAM nega a permanência do 

Eu experienciado em vida após a morte. 

6.6.4.  Dependência do corpo como factor decisivo mas não exclusivo 

Verificou-se ainda que a atribuição de experiências ao Eu-morto parece estar re-

lacionada com a avaliação do seu grau de dependência do corpo, de acordo com as 

previsões de Sá-Nogueira Saraiva (2003), Pyysiäinen (2003) e Bloom (2004,2007). 

Foi encontrada uma correlação negativa entre as avaliações de continuidade após a 

morte e grau de dependência do corpo para as 25 experiências incluídas no QGDC, o 

que parece indicar que as experiências com elevadas percentagens de respostas de 

continuidade tendem a ser consideradas menos dependentes do corpo e vice-versa. 

Os julgamentos acerca dos tipos de experiências que o Eu-morto pode ter, pare-

cem ser guiados por teorias implícitas sobre a natureza do Eu e a sua relação com o 

corpo, derivadas da experiência fenomenológica do Eu. A experiência do Eu como 

imaterial (Sá-Nogueira Saraiva, 2003) poderá contribuir para a criação de uma asso-

ciação implícita entre o Eu e as experiências e estados mentais percebidos como 

independentes do corpo.  

As experiências avaliadas como dependentes do corpo parecem não ser atribuí-

veis ao Eu-morto. O contrário, contudo, parece não ser possível prever, já que várias 

experiências foram consideradas impossíveis de continuar depois da morte apesar de 

terem sido avaliadas como independentes do corpo (exemplo: “Tomar uma decisão”). 

Este resultado sugere que o grau de dependência do corpo não é o único factor toma-

do em consideração para avaliar quais as experiências que o Eu-morto poderá ter. 

 As expectativas culturais sobre o que acontece na VAM parecem moderar o im-

pacto que a dependência do corpo tem nessa avaliação. Vários participantes afirma-

ram que alguns itens do QGDC descrevem experiências incongruentes com as suas 

expectativas gerais do que poderá ser uma VAM, independentemente de acreditarem 

na possibilidade dessa VAM: “Não me vejo a iniciar projectos lá, seria uma vida 

calma sem trabalho!” (Ent. 37, sexo feminino, 28 anos) ou “Poderia ouvir música 

mas não teria um rádio…[por isso música não].” (Ent. 33, sexo feminino, 26 anos). 

A incongruência de alguns itens relativamente a essas expectativas sobre a VAM 

poderá explicar porque é que tantas experiências avaliadas como independentes do 

corpo não foram atribuídas ao Eu-morto, e porque é que as experiências visuais e 

auditivas, referidas espontaneamente por tantos entrevistados, não alcançaram con-

senso quanto à sua plausibilidade de continuação após a morte, quando avaliadas 

através dos itens apresentados no QGDC. Esta questão poderá ser esclarecida por 

estudos em que a construção de itens tome em conta estas limitações. 
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6.6.5. Rejeição do efeito de constrangimento simulacional  

A hipótese de que a tendência para atribuir certos estados mentais aos agentes 

mortos se deve a um constrangimento simulacional (Bering, 2002) não recebeu apoio 

dos nossos dados. Ainda que as experiências emocionais, motivacionais e epistémicas 

estejam entre as mais frequentemente atribuídas ao Eu-morto, o que está de acordo 

com as previsões desta hipótese, os participantes nesta amostra consideraram as 

experiências visuais e auditivas como possíveis de continuar a ocorrer após a morte. 

Os nossos dados revelaram até que a atribuição de experiências visuais ao Eu-morto 

foi mais frequente do que a atribuição de experiências epistémicas, motivacionais e 

emocionais. 

 Se a dificuldade em imaginar a ausência de certos estados mentais fosse o factor 

relevante na determinação dos tipos de experiência que o Eu-morto pode ter, tal como 

sugerido pela hipótese do constrangimento simulacional, então as experiências visuais 

e auditivas não deveriam ser atribuídas ao Eu-morto, ao contrário do que aconteceu 

neste estudo, já que a visão e audição são consideradas como estados EIA (cuja au-

sência é fácil de imaginar) (Bering, 2002).   

Os resultados encontrados neste primeiro estudo exploratório sugerem que a visão 

e audição são avaliadas de forma diferente das outras modalidades sensoriais, e asso-

ciadas ao Eu-morto numa percentagem igual ou superior às experiências epistémicas, 

emocionais e motivacionais.  

A associação de experiências visuais e auditivas ao Eu-morto poderá indicar que 

há algo neste tipo de experiências perceptivas que as torna necessárias à representa-

ção do Eu-morto como agente. A hipótese de Sá-Nogueira Saraiva (2003) prevê que a 

noção de imortalidade ou sobrevivência da alma resulta da impossibilidade de elimi-

nar a experiência do Eu como sujeito de experiência e centro de agência. Se o Eu-

morto for representado como a continuação do Eu-sujeito experienciado em vida, 

então este deveria ser caracterizado por aspectos importantes da experiência fenome-

nológica de ser um Eu, nomeadamente, tendo capacidade de ter imagens mentais e 

diálogo interno, que são elementos frequentes no nosso espaço de representação 

virtual. A capacidade para “ver e ouvir mentalmente”, inerente à experiência do Eu 

como centro de consciência, poderá contribuir para a sua associação ao Eu e subse-

quente dissociação do corpo.  

A resposta de alguns entrevistados apoia a hipótese de que a capacidade para per-

ceber o mundo pode ser sentida como uma parte integrante do Eu, relativamente 

independente do corpo: “(…)para mim a visão… eu esqueço-me que vem do corpo, 

vem de mim, é capaz de ser uma ilusão, mas é o que sinto, que é meu, que vem de 

dentro e é um dos principais meios de construir…de reconhecer o mundo à minha 

volta.” (Ent. 39, sexo masculino, 23 anos). “[Enquanto me imaginava morto] vejo a 

escuridão, como se estivesse fechado num quarto sem luz. Senti que poderia haver 
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sentido auditivo. Se penso falo para mim mesmo e consigo ouvir-me pelo menos a 

mim próprio”. (Ent. 26, sexo masculino, 24 anos).  

Além disso, a visão e audição constituem as modalidades sensoriais dominantes 

na espécie humana e a nossa sensação de agência no mundo está certamente relacio-

nada com a possibilidade de perceber esse mundo através desses sentidos. Esta asso-

ciação entre Eu e percepção poderia ainda explicar porque é que os dados etnográfi-

cos nos revelam que os fantasmas jamais são cegos ou surdos (Whitehouse, 2006).  

6.6.6.  Representação do Eu-morto: sugestão de um modelo explicativo 

Os resultados do Estudo I sugerem que a representação do Eu-morto e o tipo de 

experiências que lhe são atribuídas podem ser explicadas pelo modelo apresentado na 

Figura 6.5. 

Os julgamentos sobre o tipo de experiências que o Eu-morto pode ter parecem ser 

guiados por teorias implícitas sobre a natureza do Eu e a sua relação com o corpo, 

derivadas da experiência fenomenológica do Eu.  

 

 

 

 

Figura 6.5. Modelo da Representação do Eu-morto 
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Aparentemente existe uma predisposição para imaginar a morte como um estado 

de continuidade do Eu. Durante a imaginação da própria morte, os indivíduos são 

forçados a projectar na “tela” do seu espaço de representação uma espécie de “filme” 

em que observam a morte do Eu na perspectiva de objecto. A sensação de estar a 

observar de forma distanciada a morte do corpo parece ser um dos elementos feno-

menológicos mais salientes da imaginação da própria morte. A dissociação entre 

sujeito observador e objecto observado parece aumentar a plausibilidade de o Eu-

sujeito continuar após a morte, como alguns sujeitos relataram. 

Esta identificação com o Eu-sujeito, acompanhada da sensação de imaterialidade 

da experiência do Eu poderá contribuir para a criação de uma associação implícita 

entre o Eu e as experiências e estados mentais percebidos como independentes do 

corpo. As crenças explícitas na VAM não só parecem ter origem remota em ideias 

intuitivas sobre a sobrevivência do Eu após a morte física, geradas pela impossibili-

dade de anular a experiência do Eu como sujeito, como depois de instaladas e desen-

volvidas em vários contextos culturais, influenciam a frequência com que certas 

experiências são consideradas plausíveis de integrar a existência do Eu-morto.  

As previsões acerca do que acontece ao Eu após a morte subjacentes a essas cren-

ças parecem ser o factor que determina essa influência, já que quando as crenças 

pressupõem que o Eu não mantém a sua identidade e continuidade após a morte, a 

representação do Eu-morto é diferente da que surge associada a crenças que presu-

mem a continuidade e permanência do Eu. As experiências atribuídas ao Eu-morto 

dependem também das expectativas culturais gerais que ultrapassam as crenças espe-

cíficas disponíveis em determinado contexto e que afectam tanto os crentes como não 

crentes na VAM.  

O grau de dependência do corpo atribuído às experiências, e expectativas gerais 

sobre o tipo de estados mentais possíveis após a morte guiadas por informação dispo-

nível culturalmente, parecem interagir na determinação do tipo de experiências consi-

deradas possíveis após a morte. Ambos os factores parecem estar dependentes das 

características universais da experiência do Eu, que são determinadas pelos constran-

gimentos cognitivos inerentes às capacidades de auto-consciência e auto-

reflexividade que caracterizam a espécie humana. 

Ainda que os resultados deste primeiro estudo tenham permitido a construção 

deste modelo teórico, sugerindo mecanismos cognitivos e culturais que determinam a 

representação da própria morte, as limitações do N e características da amostra (faixa 

etária limitada, N reduzido dos vários tipos de crença na VAM), forçam a que este 

modelo se mantenha provisório e dependente de dados que o confirme. 

Uma limitação importante deste estudo foi a impossibilidade de recolher informa-

ção detalhada sobre o efeito que as crenças culturais explícitas na VAM poderão ter 

na representação do Eu-morto e compreender até que ponto as experiências de imagi-

nação da própria morte aqui identificadas poderão ser representativas da população 

adulta. 
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Perante a informação recolhida neste estudo exploratório, e tendo em conta as su-

as limitações, foram delineados estudos empíricos adicionais que permitiram obter 

informação mais rica e diversificada sobre a representação da própria morte e que 

serão apresentados nos capítulos seguintes. 
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7.  ESTUDO II: QUESTIONÁRIO SOBRE A 

REPRESENTAÇÃO DA PRÓPRIA MORTE – CONCEPÇÃO 

E TESTAGEM 

7.1.  ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS 

O estudo exploratório anteriormente apresentado (Estudo I) permitiu constatar a 

eficácia da entrevista semi-estruturada na obtenção de informação necessária para 

responder aos objectivos da presente investigação. Ainda que se tenha revelado uma 

técnica adequada à recolha de informação sobre a representação da própria morte 

(com a vantagem de ser adaptável a qualquer interlocutor e permitir o esclarecimento 

de respostas incompletas ou pouco claras), a utilização de entrevistas semi-

estruturadas nas etapas seguintes da investigação implicaria um acréscimo de tempo 

na recolha e análise de dados, limitando necessariamente a dimensão das amostras 

futuras. Por essa razão, esta técnica de recolha de informação foi preterida em favor 

do questionário. 

Por outro lado, o Questionário sobre o grau de dependência do corpo (QGDC) 

desenvolvido no Estudo I revelou-se fundamental na recolha de informação necessá-

ria ao teste de hipóteses sobre o papel da dependência do corpo na verosimilhança de 

experiências na vida após a morte. A necessidade de validar as categorias de experi-

ência subjacentes a este questionário através de análise factorial tornava importante 

garantir um mínimo de 100 sujeitos na amostra, já que nesta análise é desejável haver 

pelo menos 5 respondentes por item (Moreira, 2004).  

Desta forma, neste segundo estudo procurou-se desenvolver um questionário que 

pudesse recolher informação semelhante à obtida através da entrevista e que integras-

se uma versão revista do QGDC. O Estudo II serviu assim não só para confirmar a 

robustez dos resultados previamente encontrados no estudo exploratório mas também 

testar a eficácia deste novo questionário na obtenção de informação necessária para 

responder às hipóteses em estudo. 

Enquadrados no objectivo geral que enunciámos, o Estudo II apresenta os seguin-

tes objectivos específicos: 

a) Avaliar a eficácia do questionário desenvolvido para este estudo, como técnica 

de recolha de informação adequada à investigação em curso; 

b) Validar o Questionário sobre o grau de dependência do corpo (QGDC) através 

de análise factorial, de forma a seleccionar os itens a integrar na versão definitiva 

deste questionário (quinze itens) e que irá ser utilizada em estudos posteriores; 

c) Verificar a robustez dos dados encontrados no Estudo I; 
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d) Obter informação sobre a influência das crenças explícitas no tipo de experiên-

cias atribuídas ao Eu-morto, aspecto que não pôde ser devidamente explorado no 

Estudo I por insuficiências da amostra (número elevado de descrentes na VAM e 

poucos representantes de cada um dos tipos de crença na VAM identificados). 

7.2.  MÉTODO 

7.2.1.  Amostra 

Tendo em conta que o principal objectivo do estudo é testar a capacidade do 

Questionário sobre a Representação da própria morte (QRPM) para recolher infor-

mação necessária aos objectivos da investigação, optou-se por uma amostra de con-

veniência, com uma faixa etária semelhante à usada no Estudo I, de forma a poder 

comparar os resultados obtidos. O questionário QRPM foi aplicado a 139 estudantes 

universitários a frequentar o 1º ciclo (2º e 3º anos) do Mestrado Integrado em Psico-

logia (N= 82) e a Licenciatura em Geografia (N= 57) na Universidade de Lisboa, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 48 anos (M = 22.50, DP = 5.46), dos quais 40 

são do sexo masculino e 99 do sexo feminino (ver Quadro 7.1).  

Nenhum dos participantes sofre de doença terminal e oito (5.8%) afirmaram já ter 

feito alguma tentativa de suicídio. Quando se procuraram outliers e casos com respos-

tas invulgares, o grupo de sujeitos que afirmaram ter tentado suicidar-se não mostrou 

qualquer tendência para dar respostas distintas do resto da amostra. Por essa razão, 

optou-se por incluir este grupo de participantes no Estudo II. Apenas 6.5 % dos sujei-

tos tinham um familiar ou amigo próximo com uma doença crónica ou terminal. A 

experiência de luto parece ser frequente na amostra: cerca de 78.4% da amostra rela-

tou já ter sofrido a morte de alguém próximo, tendo 19.4% dos sujeitos sofrido o luto 

de um familiar ou amigo há menos de um ano. 

 

Quadro 7.1 

Caracterização da Amostra e Sub-amostras 

 
 Psicologia 

(N = 82, 59,0%) 

Geografia 

(N=57, 41,0%) 

Total 

(N=139, 100%) 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

N            % 

72          87.8 

10          12.2 

N            % 

27          47.4 

30          52.6 

N             % 

99          71.2 

40          28.8 

 

Idade (em anos) 

Média        DP 

22.9       5.38 

Média       DP 

22,8      5.61 

Média        DP 

22.5         5.46 

 

Tentativa de suicídio 

Ente querido com doença terminal 

Luto há menos de 5 anos 

Luto há menos de 1 ano 

N              % 

6             7.3 

5             6.1 

20            24.4 

17            20.7 

N             % 

2            3.5 

4            7.0 

18           31.6 

10           17.5 

N              % 

8             5.8 

9             6.5 

38            27.3 

27            19.4 
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Deve ser salientado que a distribuição dos sexos é bastante distinta nos dois cur-

sos (X2 = 26.826, gl = 1, p = .000), sendo mais ou menos equilibrada no curso de 

Geografia (47.4% de indivíduos do sexo feminino contra 52.6% de indivíduos do 

sexo masculino) e com predomínio de indivíduos do sexo feminino no curso de Psi-

cologia (87.8% contra 12.2%). As restantes variáveis – idade, existência de tentativas 

de suicídio, de luto ou de entes queridos com doença terminal – não diferenciam 

significativamente estas duas áreas científicas. Também se verifica que os dois sexos 

não diferem nestas variáveis. 

7.2.2.  Instrumento 

A recolha de informação recorreu a um questionário especificamente desenvolvi-

do para este estudo, denominado Questionário sobre a Representação da própria 

morte (QRPM, ver Anexo C, pág. 439). 

A primeira secção do questionário dizia respeito a sete questões que pretendiam 

recriar a experiência de imaginação da própria morte. Tendo em conta que se preten-

de caracterizar a experiência de imaginação da própria morte e conhecer a representa-

ção implícita que as pessoas fazem do seu Eu após a morte, era necessário incluir no 

questionário a tarefa de imaginação da própria morte que integrou a entrevista. Essa 

tarefa tornou-se na primeira questão do questionário (1.), correspondendo a uma 

pergunta aberta em que se solicitava aos inquiridos a descrição das imagens mentais e 

pensamentos que ocorreram durante o exercício de imaginação. Só uma pergunta 

aberta poderia permitir verificar se a natureza das imagens evocadas em situação de 

questionário era semelhante à obtida com a mesma tarefa na entrevista. No entanto, se 

a entrevista permite saber se surgiu mais alguma imagem ou pensamento do que os 

inicialmente descritos, um questionário não. Sendo assim, incluiu-se uma pergunta 

fechada para aferir a presença de possíveis elementos imaginados mas não relatados, 

tendo em conta as imagens descritas nas entrevistas do estudo exploratório (2.).  

Considerou-se também necessário criar uma questão relativa ao tipo de experiên-

cia de imaginação da própria morte, já que respostas com descrições pouco detalha-

das sobre o imaginado durante o exercício poderiam impossibilitar a análise do tipo 

de experiência subjacente. Foi assim incluída no questionário uma lista de itens repre-

sentativos de cada um dos tipos de experiência de imaginação da própria morte iden-

tificados no Estudo I (Ausência do Eu, Continuação do Eu, Continuação ligada ao 

corpo, Observação da própria morte, Impossibilidade de imaginar a morte como fim 

total do Eu e Imaginação do momento anterior à morte); os participantes deveriam 

assinalar os elementos que melhor caracterizavam a sua experiência de imaginação, 

havendo dois itens a representar cada uma das seis categorias (3.). Incluiu-se ainda 

uma questão que solicitava às pessoas que indicassem se imaginaram que uma parte 

de si continuava a existir durante o exercício de imaginação (4.)  
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De forma a conhecer a representação do Eu-morto dos sujeitos, foram criadas du-

as questões abertas para recolher informação quanto ao tipo de experiências que 

poderiam ser mantidas na vida após a morte (VAM): uma questão para aqueles que se 

imaginaram a continuar de alguma forma de vida após a morte (5.) e outra para aque-

les que imaginaram a morte como fim, em que lhes é pedido que imaginem uma 

possível vida após a morte e pensem sobre as características e capacidades que pode-

riam manter nessas circunstâncias (6.). Sendo perguntas abertas, ambas as questões 

permitem conhecer o tipo de capacidades e experiências que os entrevistados evocam 

espontaneamente como possíveis numa VAM.  

Finalmente, e para permitir conhecer com maior precisão se diferentes tipos de 

experiências poderiam ou não continuar numa VAM, foi criada uma lista de experi-

ências em que as pessoas deviam assinalar as que consideravam poder continuar após 

a morte (7.). Para além de serem apresentados itens correspondentes a cada uma das 

cinco categorias de experiências (psicobiológica, perceptiva, motivacional, emocional 

e epistémica), foi incluído um novo item com o objectivo de fornecer informação 

adicional sobre o tipo de representação do Eu-morto, no sentido de ser ou não um Eu 

semelhante ao tido em vida: “Sensação de ser o mesmo que em vida”. Ainda que a 

atribuição por parte dos participantes de experiências de consciência de si, memória, 

pensamento, capacidade perceptiva, emoções, agência e vontade já denuncie a repre-

sentação de um Eu semelhante ao experienciado em vida, assinalar este último item 

permite uma confirmação de que os inquiridos se representam após a morte de forma 

semelhante à que se conhecem em vida, resultado que poderá ser um forte indicador 

de que o Eu-morto é uma continuação do Eu-sujeito (Sá-Nogueira Saraiva, 2003). 

Após as questões anteriormente indicadas, foi incluída uma secção corresponden-

te ao anterior Questionário sobre o grau de dependência do corpo de experiências do 

dia-a-dia (8. e 9.). Este questionário fora originalmente criado como uma ferramenta 

adicional à entrevista, capaz de recolher dados sobre o grau de dependência do corpo 

atribuído a várias experiências e sobre a possibilidade de continuação após a morte 

dessas mesmas experiências, de forma a poder estudar o impacto que o grau de de-

pendência do corpo poderia ter nas representações do Eu-morto. A sua integração no 

novo QRPM implicou uma selecção dos itens a integrar cada uma das cinco categori-

as de experiência: psicobiológicas, perceptivas, emocionais, epistémicas e motivacio-

nais, já que pretendia obter uma versão final com 15 itens. Seleccionaram-se os itens 

que obtiveram classificações mais claras quanto à sua dependência do corpo e possi-

bilidade de continuação a pós a morte. Incluíram-se também itens novos, não testados 

no Estudo I, ficando a nova versão do Questionário sobre o grau de dependência do 

corpo de experiências do dia-a-dia com um total de 19 itens, deixando-se assim 

margem para eliminar itens que se revelassem inadequados
84

. 

                                                   
84

 Identificam-se em seguida as categorias de experiências consideradas e os itens testados para ca-

da uma delas: Psicobiológica (Sentir calor, Sentir Fome, Sentir Sede); Perceptiva (Tocar numa coisa, 

Ver (atentamente), Observar uma coisa, Escutar (atentamente), Ouvir um som); Emocional (Estar 
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A categoria das experiências perceptivas viu os seus itens alterados, já que apesar 

de os dados qualitativos apontarem as experiências visuais como as mais atribuídas ao 

Eu-morto, os dados obtidos com o questionário não o confirmaram. Os itens utiliza-

dos no questionário anterior eram demasiado específicos (por exemplo, Ler um livro 

e/ou Observar um quadro) e tenderam a ser considerados pouco congruentes com a 

ideia que os entrevistados têm da VAM. Sendo assim, para integrar a nova versão do 

questionário seleccionaram-se itens mais simples, que designam a actividade percep-

tiva sem a associar a um objecto específico. Nesta categoria optou-se por manter 

apenas a visão, audição e tacto. Não sabendo o efeito nas respostas de determinada 

formulação dos itens visuais e auditivos, incluíram-se duas alternativas de itens para 

cada uma destas sub-categorias: Ver (atentamente
85

), Observar uma coisa, Escutar 

(atentamente) e Ouvir um som. Tendo sido o tacto, olfacto e paladar considerados de 

forma semelhante pela amostra do Estudo I, optámos por incluir na nova versão do 

questionário apenas a sensação tacto. 

Também a categoria das experiências motivacionais integrou um item novo, não 

testado anteriormente. No Estudo I, entre os itens desta categoria motivacional, ape-

nas “Desejar estar com alguém” e “Ter vontade de fazer uma coisa” foram significa-

tivamente considerados como podendo continuar após a morte e relativamente homo-

géneos tendo em conta os resultados da análise classificatória. Estes itens foram 

mantidos na nova versão do questionário, para verificar se seriam novamente conside-

rados possíveis de continuar numa VAM ou não. Na tentativa de encontrar um tercei-

ro item que não corresse o risco de ser considerado pouco congruente com as concep-

ções de VAM dos inquiridos (tal como acontecera com Tomar uma decisão e Iniciar 

um projecto no Estudo I), incluíram-se os seguintes itens: Ansiar por um aconteci-

mento e Tomar uma decisão moral. 

Na categoria das experiências emocionais, incluiu-se o item Estar apaixonado já 

testado no estudo anterior, e três itens adicionais, para poder escolher os que iriam 

funcionar melhor: Rir (já usado e considerado como podendo continuar após a morte, 

no entanto designando mais uma componente comportamental de uma emoção do que 

a emoção propriamente dita), Sentir-se alegre e Sentir-te triste.  

Tanto a avaliação da dependência do corpo como a avaliação da plausibilidade de 

continuação após a morte das várias experiências passaram a ser feitas numa escala 

com 10 níveis (numerados de 1 a 10). Esta alteração pretendeu aumentar a possibili-

dade dos dados serem tratados ao nível intervalar, permitindo assim a comparabilida-

de entre a resposta às duas medidas (dependência do corpo versus plausibilidade de 

continuação após a morte), e também aumentar o leque de tratamentos estatísticos 

                                                                                                                                           
apaixonado, Rir, Sentir-se alegre, Sentir-se triste); Motivacional (Desejar estar com alguém, Ter vonta-

de de fazer uma coisa, Ansiar por um acontecimento, Tomar uma decisão Moral); Epistémica (Concen-

trar-se num assunto, Pensar em si próprio, Recordar momentos do passado). 
85

 O advérbio “atentamente” foi adicionado a Ver, pois em testes informais prévios verificou-se que 

o termo isolado “Ver” tendia a ser avaliado como muito dependente do corpo, em comparação com o 

item “Observar um Quadro”.  
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possíveis para analisar os dois conjuntos de dados. A resposta dicotómica (“Sim / 

Não”), utilizada na versão anterior do questionário relativamente à continuação das 

experiências após a morte, era incompatível com a dúvida sentida por muitos entre-

vistados quanto à sua resposta a estas questões. Esta alteração na modalidade de 

resposta teve, assim, o objectivo adicional de facilitar a tarefa aos sujeitos. 

Finalmente, havendo interesse em averiguar possíveis efeitos da ordem de apre-

sentação dos itens na sua classificação quanto ao grau de dependência do corpo, 

criaram-se três versões do questionário de experiências, que foram equitativamente 

distribuídos pela amostra, sendo os respectivos resultados comparados durante a 

análise dos dados obtidos. 

O Questionário sobre a representação da própria morte incluía ainda um conjunto 

de perguntas abertas e fechadas sobre a Crença explícita na VAM (10.1., 10.2., 10.3.) 

e em Deus (10.4. e 10.5.) e sobre a Crença Religiosa dos inquiridos (10.6. e 10.7.). As 

perguntas fechadas foram feitas de modo a que a resposta fosse dada através de esca-

las com dez níveis, por considerarmos que uma resposta dicotómica (“Sim / Não”) 

poderia ser demasiadamente simplificadora relativamente a estas temáticas. No estu-

do anterior verificámos muitas vezes que a maior parte das pessoas manifestava 

algum grau de dúvida quanto à existência ou não existência de uma VAM e mesmo 

quanto à sua crença religiosa, sendo poucas as que afirmaram a sua posição com 

segurança absoluta. 

No que respeita à avaliação das crenças na VAM foi criada uma questão fechada 

tendo por base as categorias encontradas no Estudo I (“Ausência de crença na VAM”, 

“VAM plausível mas incerta”, “VAM sem Eu”, “VAM noutra dimensão” e “VAM 

indefinida”), tendo sido acrescentado um item relativo à posição agnóstica, que não 

estava representada necessariamente nas categorias anteriores. Mesmo a categoria 

“VAM plausível mas incerta” põe ênfase na plausibilidade psicológica da VAM, no 

sentido de ser impossível imaginar a morte como fim e se tender a imaginá-la como 

continuidade, e não em uma dúvida teórica e empírica acerca da possibilidade de 

saber se existe ou não uma VAM, que está normalmente subjacente às posições 

agnósticas (Bowker, 1997). Para cada uma das seis categorias foi redigido um item 

representativo da ideia geral de cada categoria, posicionando-se o respondente numa 

escala de resposta com 10 níveis.  

7.2.3.  Procedimento 

O questionário foi aplicado em contexto de sala de aula para os alunos de ambos 

os cursos. Foi feita uma pequena introdução referindo os objectivos da investigação e 

as instruções de preenchimento, sendo-lhes pedido que lessem atentamente as instru-

ções antes de iniciar a resposta. Os questionários demoraram cerca de 30 minutos a 

ser respondidos. 
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Os dados obtidos foram inseridos numa base de dados e analisados através do 

software estatístico SPSS, através de várias técnicas e testes estatísticos. Optou-se por 

usar testes paramétricos sempre que o N dos grupos em comparação foi superior a 30 

e usar testes não paramétricos quando o N dos grupos foi inferior a 30. Ainda que os 

critérios de normalidade sejam importantes na utilização de testes paramétricos, estes 

são difíceis de atingir em amostras de estudos psicológicos. Sabe-se no entanto, que 

com um N elevado, as médias das variáveis tendem a aproximar-se da curva normal, 

sendo introduzido um erro de medida pouco acentuado. Os testes não paramétricos, 

ainda que tenham exigências menores quanto a critérios amostrais e de medida, tor-

nam-se pouco adequados com medidas intervalares e amostras com N elevado, sur-

gindo erros devido à tendência para empates (Maroco, 2007). Tendo em conta os 

custos e ganhos associados a cada tipo de testes, procurou-se equilibrá-los optando 

pela utilização de testes não paramétricos apenas quando o N dos grupos assim o 

exigiu. No caso do teste de ANOVA unifactorial, quando não foi possível garantir 

homogeneidade de variância optou-se por considerar a correcção de Welch disponível 

no SPSS e as comparações post-hoc com o teste de Games-Howell (Maroco, 2007).  

Usámos as seguintes medidas de dimensão do efeito: d de Cohen e Eta2 (η2). 

Usámos o sistema de classificação sugerido por Maroco (2007) para avaliar a dimen-

são do efeito (ver Quadro 7.2). 

 

Quadro 7.2 

Classificação das Dimensões do Efeito Medidas com o d de Cohen e o Eta2 

 

Dimensão do efeito d de Cohen Eta2 (η2) 

Muito elevado 

Elevado 

Médio 

Pequeno 

>1 

]0.5; 1.0] 

]0.2; 0.5] 

< 0.2 

>0.5 

]0.25; 0.50] 

]0.05; 0.25] 

< 0.05 

 

O conteúdo das respostas abertas sobre a experiência de imaginação da própria 

morte e sobre as crenças na VAM foi analisado tendo por base as categorias definidas 

operacionalmente no Estudo I; a análise consistiu essencialmente em identificar as 

categorias presentes em cada resposta individual, e verificar se havia necessidade de 

criar categorias adicionais com base em conteúdos novos emergentes neste segundo 

estudo. Foi também efectuada uma comparação entre as categorias identificadas nas 

respostas às perguntas abertas e as respostas às perguntas fechadas, de modo a com-

preender a pertinência e mais-valia de umas e de outras.  

No caso da Experiência de imaginação da própria morte, verificou-se que apenas 

43 questionários revelaram congruência entre os tipos de experiência identificados 

nas respostas abertas e os indicados na resposta fechada. Isto pode atribuir-se ao facto 

de muitas respostas abertas veicularem pouca informação, não permitindo conhecer 

ou inferir aspectos da experiência de imaginação vivida pelos inquiridos. Em 63 
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questionários verificou-se que as respostas fechadas indicavam a presença de mais 

tipos de experiência de imaginação do que aqueles que era possível identificar nas 

respostas abertas.  

Tendo em conta estas comparações, concluiu-se que, quando aplicadas através de 

questionário, as respostas fechadas dos participantes parecem ser mais informativas 

do que as respostas abertas, já que perante respostas abertas curtas e incompletas, por 

vezes difíceis de compreender sem a possibilidade de esclarecimento posterior como 

acontecia nas entrevistas, parece ser difícil identificar correctamente os tipos de 

experiência subjacentes ao imaginado pelos inquiridos.  

No caso das crenças na VAM, tendo-se verificado que as respostas abertas são 

maioritariamente congruentes com as opções escolhidas na pergunta fechada, optou-

se por manter as categorias identificadas previamente no Estudo I e considerou-se a 

pergunta fechada o critério para agrupar os participantes consoante o seu tipo de 

crença na VAM. 

Na ausência de categorias previamente definidas para classificar as crenças religi-

osas dos participantes, recorreu-se do software NVIVO8 para analisar o conteúdo das 

respostas relativas à crença em Deus e à Crença religiosa. Nesta análise procurou-se 

encontrar semelhanças de significado entre as várias respostas e construir categorias 

(tree-nodes e child-nodes) que permitissem agrupar as respostas de forma a poder 

criar grupos homogéneos de crenças religiosas
86

.  

7.3.  RESULTADOS 

7.3.1.  Crenças religiosas  

7.3.1.1. Crenças religiosas presentes na amostra e sua distribuição 

As crenças religiosas dos participantes foram conhecidas a posteriori, através de 

análise de conteúdo, tendo-se identificado as categorias descritas no Quadro 7.3. 

  

                                                   
86

 Já que em diversos casos se observou ausência de crença religiosa e presença de crença na VAM 

e o contrário, optou-se por não considerar as crenças na VAM na codificação das crenças religiosas. 

Sendo assim, há casos de ateus do ponto de vista das crenças religiosas (já que não afirmam acreditar 

em Deus ou em alguma força sobrenatural e não se consideram religiosos) que acreditam na VAM e 

pessoas religiosas (cujas respostas foram classificadas em alguma das categorias de crença religiosa que 

não “ateu” ou “agnóstico”) mas que não acreditam na VAM. 
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Quadro 7.3 

Crenças religiosas: Categorias-mãe e Sub-categorias e sua Definição Operacional 

 
Categoria-mãe 

(Tree-node) 

 Sub-categorias (child-nodes) 

CR.1  

Naturalismo 

 

 

Ausência de crença ou dúvida quanto à 

possibilidade de saber se Deus existe 

ou não. Estão aqui reunidas respostas 

que exprimem posições ateístas e 

agnósticas. 

 

CR.1.1 Ateísmo 

Ausência de crença religiosa e de crença em Deus 

ou qualquer força sobrenatural.  

 

CR.1.2 Agnosticismo 

Ausência de crença religiosa associada a dúvida 

relativamente à existência de Deus. Incerteza 

quanto à possibilidade de conhecer a natureza de 

Deus e/ou saber se ele existe, apresentada de 

forma idêntica à noção de agnosticismo cunhada 

por Huxley (1860, citado por Bowker, 1997). 

 

 

CR.2 Teísmo 
 

Crença num Deus pessoal e transcen-

dente que criou tudo o que existe e que 

o preserva e governa (de acordo com a 

definição do Teísmo em Bowker, 1997). 

Inclui aqueles que foram inicialmente 

identificados como Teístas não alinha-

dos, Católicos, Católicos não pratican-

tes e Cristãos. 

 

 

CR.2.1Teísmo não alinhado 

Crença num Deus pessoal e transcendente que 

criou tudo o que existe e que o preserva e governa 

(de acordo com a definição do teísmo em Bowker, 

1997;), sem identificação com um credo religioso 

concreto. 

 

CR.2.2 Cristianismo 

Crença religiosa em torno da figura de Cristo, 

associada à adesão a religiões cristãs não católi-

cas. 

 

CR.2.3 Catolicismo 

Adesão à religião Católica Apostólica Romana 

acompanhada de manifestação de crença em Deus 

numa perspectiva teísta. Quando alguém se 

identifica como Católico mas apresenta uma visão 

Deísta ou Espiritual de Deus, as suas respostas 

são categorizadas nas categorias respectivas a 

essas concepções. 

 

CR.2.4 Catolicismo não praticante 

 Identificação do Catolicismo como religião de 

pertença, apesar da manifestação de desacordo 

com algumas doutrinas da Igreja Católica e de uma 

tendência para frequentar menos os rituais religio-

sos.  

 

CR.3 Espiritualismo 
 

 

Crença numa força sobrenatural não 

identificada pelo nome Deus, desasso-

ciada de uma crença religiosa específi-

ca. Espiritualidade sem afiliação 

religiosa que parece ter como referên-

cia o movimento new-age, na sua 
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referência a forças e energias sobrena-

turais não identificadas com Deuses 

específicos. 

 

 

CR.4 

Indecisão  

 

Dúvida quanto à existência de Deus ou 

outra força sobrenatural, que não 

coincide com uma posição agnóstica, 

em que se considera impossível saber 

de Deus existe. Há a predisposição 

para acreditar em Deus sem certeza 

absoluta. 

 

 

O Quadro 7.4 (pág. 209) apresenta a distribuição das crenças religiosas identifi-

cadas nas respostas dos 139 inquiridos. Uma vez que a distribuição das respostas 

classificadas segundo as categorias-filhas é muito desequilibrada (existem crenças 

religiosas adoptadas apenas por três participantes), toda a análise estatística envol-

vendo esta variável será feita recorrendo à classificação dos inquiridos tendo em 

conta a categoria-mãe que mais se evidenciava na sua resposta. 

A maioria da amostra (64.8%) demonstra ter algum tipo de crença religiosa, numa 

vertente Teísta (31.7%) ou Espiritualista (33.1%). Há ainda 10.1% de participantes 

que manifesta alguma indecisão quanto à sua crença religiosa, afirmando uma posição 

de dúvida quanto à existência de Deus. Um quarto da amostra (25.2%) revela uma 

posição ateísta ou agnóstica (ver Quadro 7.4). 

Não foi encontrada associação entre o tipo de crenças religiosas e o sexo dos par-

ticipantes (X2 = 5.505, gl = 3, p = .138). Pelo contrário, observou-se associação entre 

o tipo de crenças religiosas e a área de estudos dos inquiridos (X2 = 13.743, gl = 3, p = 

.003): o Espiritualismo é mais frequente entre os alunos de Geografia do que entre os 

de Psicologia (49.1% versus 22.0%), enquanto o Naturalismo é mais frequente entre 

os alunos de Psicologia do que entre os de Geografia (31.7 % versus 15.8%). 
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Quadro 7.4 

Distribuição das Crenças Religiosas na Amostra Total e Sub-amostras  

 
  

Total 

 

 

Mulheres 

 

Homens 

 

Psicologia 

 

Geografia 

 

Crenças  

Ateísmo 

Agnosticismo 

Teísmo não alinhado 

Cristianismo 

Catolicismo 

Catol não praticante 

Espiritualismo 

Indecisão 

N          % 

 

29      20.9 

6         4.3 

3          2.2 

13        9.4 

21      15.1 

7          5.0 

46        33.1 

14        10.16 

N          % 

 

21      21.5 

3         3.0 

3         3.0 

12       12.1 

15       15.2 

7         7.1 

29        29.3 

9          9.1 

N          % 

 

8        2.0 

3        7.5 

0         0.0 

1        2.5 

6       1 5.0 

0        0 .0 

17      42.5 

5        12. 5 

N          % 

 

20       24.4 

5          6.1 

2           2.4 

8           9.8 

14         17.1 

6         7.3 

18        22.0 

5          6.1 

N          % 

 

9       15.8 

0        0.0 

1       1.8 

5        8.8 

7       12.3 

0         0.0 

27       47.4 

7        12.3 

Crenças agrupadas 

Naturalismo 

Teísmo 

Espiritualismo 

Indecisão 

 

35       25.2 

44       31.7 

46       33.1 

14       10.1 

 

24       24.2 

37       37.4 

29        29.3 

9         9.1 

  

11      27.5 

7        17.5 

17      42.5 

5        12.5 

 

25      30.5 

30      36.6 

18       22.0 

9         11.0 

 

9     15.8 

13      22.8 

27      47.4 

8       14.0 

 

 

Grau de religiosidade 

 

M     DP 

 

4.61   3.235 

 

M     DP 

 

4.81   3.177 

 

M       DP 

 

4.35    3.393 

 

M        DP 

 

4.51     3.465 

 

M        DP 

 

4.91     2.886 

 

Grau de crença em 

Deus 

 

6.01  3.396 

 

6.09   3.363 

 

5.83    3.515 

 

5.72     3.560 

 

6.44     3.128 

 

As diferenças observadas no grau médio de religiosidade entre ambos os sexos (t 

= -0.755, gl = 137, p = .452) e entre áreas de estudo (t = -0.417, gl= 137, p = .678) 

não são estatisticamente significativas. Também não foram significativas as diferen-

ças no grau de crença em Deus entre sexos (t = -0.740, gl = 132.479, p = .461) e entre 

áreas de estudo (t = -1.230, gl = 137, p = .221). 

Como seria expectável, o tipo de crença religiosa teve um efeito diferenciador es-

tatisticamente significativo sobre o grau de crença em Deus (Teste de Kruskal-Wallis: 

X2
kw = 83.952, gl = 3, p = .000) e sobre o grau de religiosidade (X2

kw = 84.360, gl = 3, 

p = .000). De acordo com análise post-hoc, Teísmo e Naturalismo apresentam uma 

distribuição do grau de crença em Deus e de religiosidade significativamente diferen-

te dos restantes tipos de crença, tendo os participantes classificados como Teístas 

apresentado níveis de crença mais elevados dos que os outros (p < .007) enquanto os 

Naturalistas apresentaram os níveis mais baixos da amostra (p < .028). Espiritualistas 
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e Indecisos não diferem entre si no que respeita ao grau de crença em Deus (p = .772) 

e de religiosidade (p = 1.000).  

Verifica-se que estas duas medidas (grau de crença em Deus e grau de religiosi-

dade) mantêm uma correlação positiva muito elevada (r = 0.835, p = .000), indicando 

assim que os participantes que acreditam em Deus tendem também a considerar-se 

religiosos e vice-versa. No entanto, o grau médio de crença em Deus é significativa-

mente superior ao grau médio de religiosidade (t = 8.263, gl = 138, p = .000), suge-

rindo que nesta amostra a crença em Deus não acompanha necessariamente o nível de 

adesão a uma religião específica. 

7.3.2.  Crenças na VAM 

7.3.2.1. Distribuição de crenças na VAM na amostra 

A distribuição de crenças na VAM foi conhecida a partir das respostas à pergunta 

nº10 do questionário, em que cada alternativa de resposta representava uma categoria 

de crença: Ausência de crença na VAM, VAM plausível mas incerta, VAM noutra 

dimensão, VAM sem Eu, VAM indefinida e Dúvida acerca da existência de VAM. 

Atendendo à dispersão dos inquiridos por estas categorias de resposta, foram constitu-

ídos quatro grupos de crenças: Ausência de crença na VAM, Dúvida acerca da VAM 

(agrupa a Dúvida acerca da Existência de VAM e VAM plausível mas incerta), Cren-

ça numa VAM com Eu (agrupa Crença na VAM noutra dimensão e VAM indefinida) e 

Crença numa VAM sem Eu. As análises estatísticas sobre crenças na VAM reportam-

se unicamente a esta variável agrupada (ver Quadro 7.5). 
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Quadro 7.5 

Distribuição das Crenças na VAM na Amostra Total e Sub-amostras 

 
  

Total 

 

 

Mulheres 

 

Homens 

 

Psicologia 

 

Geografia 

 

Crenças na VAM 

Ausência de crença 

Dúvida sobre a existência de VAM 

VAM plausível mas incerta 

VAM noutra dimensão 

VAM sem Eu 

VAM indefinida 

N       % 

 

36       25.9 

18       12.9 

26       18.7 

38       27.3 

12       8.6 

9         6.5 

 

 

N      % 

 

22       22.2 

11       11.1 

23       23.2 

26       26.3 

10       10.1 

7         7.1 

N      % 

 

14       35.0 

7         17.5 

3         7.5 

12       30.0 

2          5.0 

2          5.0 

N      % 

 

24       29.3 

10       12.2 

21       25.6 

17       20.7 

6         7.3 

4         4.9 

N      % 

 

12       21.1 

8        14.0 

5         8.8 

21       36.8 

6         10.5 

5         8.8 

Crenças agrupadas 

Ausência de crença  

Dúvida sobre a VAM 

Crença numa VAM com Eu 

Crença numa VAM sem Eu  

 

36       25.9 

44       31.7 

47       33.8 

12         8.6 

 

22       22.2 

34       34.3 

43       43.4 

10       10.1 

 

14       35.0 

10       25.0 

16       40.0 

2         5.0 

 

24       29.3 

31       37.8 

27       32.9 

6         7.3 

 

12       21.1 

13       22.8 

32       56.1 

6         10.5 

 

                                                         

 

Grau de crença na VAM                                            

 

M          DP 

 

6.07    3.344 

 

M        DP 

 

6.33      3.182 

 

M        DP 

 

5.42     3.679 

 

M       DP 

 

5.79      3.238 

 

M        DP 

 

6.47   3.480 

 

 

No que respeita à distribuição dos vários tipos de crença na VAM na amostra ge-

ral, verifica-se que 42.4% dos inquiridos acreditam em alguma forma de VAM, com 

um Eu semelhante ao experienciado em vida na maior parte dos casos (33.8%). O tipo 

de crença mais frequente na amostra é a VAM noutra dimensão (27.3%). Cerca de 

25% dos participantes não acreditam em qualquer forma de VAM e 31.7% exprimem 

algum grau de dúvida acerca da VAM. 

O tipo de crença na VAM não se encontra associado nem ao sexo dos inquiridos 

(X2 = 3.464, gl = 3, p = .325) nem à sua área de estudo (X 2= 7.646, gl = 3, p = .054).  

Verificou-se que, para a amostra geral, o grau médio de crença na VAM foi 6.07, 

não se observando diferenças significativas no grau de crença na VAM tanto entre 

sexos (t = -1.456, gl = 137, p = .074) como entre áreas de estudo (t = -1.183, gl = 137, 

p =.120). 

Finalmente, o grau de crença na VAM parece ser diferente consoante o tipo de 

crença (Teste de Kruskal-Wallis: X2
kw = 88.673, gl = 3, p = .000). A análise post-hoc 

indica que, como seria de esperar, o nível de crença dos inquiridos classificados como 

Ausência de crença na VAM é inferior ao de todos os outros grupos (p < .001); o nível 

de crença dos que crêem numa VAM com Eu e numa VAM sem Eu é estatisticamente 

semelhante (p = 1.000); os que mostram Dúvidas acerca da VAM aproximam-se dos 



 212 

que acreditam numa VAM sem Eu (p = .367) mas o seu nível de crença é significati-

vamente mais baixo do que o daqueles que acreditam numa VAM com Eu (p = .000). 

7.3.2.2. Distribuição das crenças na VAM em função da crença religiosa  

Como seria de esperar, crer na vida após a morte associa-se à posição religiosa 

dos respondentes (ver Quadro 7.6). Em primeiro lugar, o tipo de crença religiosa 

encontra-se associado ao tipo de crença na VAM (X2 = 69.354, gl = 9, p = .000). 

Como se pode observar pelo Quadro 7.6, os Naturalistas parecem adoptar preferenci-

almente a Ausência de crença na VAM (71.4%) e recusar a crença numa VAM com 

Eu (referida apenas por 2.9% naturalistas). Pelo contrário, o Teísmo caracteriza-se 

pela adesão à crença numa VAM com Eu (59.1%) e a recusa da Ausência de crença ou 

de uma VAM sem Eu (crenças referidas apenas 6.8% e 2.3%, respectivamente). Os 

inquiridos classificados como Espiritualistas referem mais do que os restantes a 

crença numa VAM sem Eu (17,4%, o que representa dois terços dos inquiridos que 

refere este tipo de crença), embora a maioria se distribua entre a crença numa VAM 

com Eu e a Dúvida sobre a VAM (39.1% e 34.8%, respectivamente). Finalmente, os 

Indecisos não revelam uma distribuição significativamente diferente da generalidade 

da amostra, embora se concentrem sobretudo na Dúvida acerca da VAM.  

Em segundo lugar, o tipo de crença religiosa parece ter um efeito estatisticamente 

significativo sobre o grau de crença na VAM (X2
kw = 42.330, gl = 3, p = .000). De 

acordo com as comparações múltiplas post-hoc, o grau de crença na VAM é igual-

mente elevado entre Teístas e Espiritualistas (p = 1.000) e significativamente mais 

baixo entre Naturalistas (p = .000); a posição dos Indecisos não se distingue das 

restantes (p > .127). 

Em terceiro lugar, o tipo de crença na VAM parece afectar tanto o grau de crença 

em Deus (X2
kw = 46.559, gl = 3, p = .000) como o de religiosidade (X2

kw = 32.333, gl = 

3, p = .000). A Ausência de crença na VAM é aquela em que ambas as crenças são 

mais ténues, enquanto a crença numa VAM com Eu apresenta crenças mais intensas. 

No entanto, as comparações múltiplas post-hoc não revelam um padrão de diferenças 

claro, à excepção da diferença significativa entre as duas posições extremas (Ausên-

cia de crença versus crença em VAM com Eu). 

Finalmente, o grau de crença na VAM correlaciona positiva e moderadamente 

quer com o grau de crença em Deus (r = .640, p = .000) quer com o grau de religiosi-

dade  (r = .515, p =.000).  
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Quadro 7.6 

Crenças na VAM por Tipo de Crença Religiosa 

 
                                 

                              Crenças na VAM agrupadas 

 

 

 Ausência de 

crença 

(25.9%) 

Dúvida sobre 

a VAM 

(31.7%) 

VAM com Eu 

(33.8%) 

VAM sem Eu 

(8.6%) 

 

Crenças religiosas 

Naturalismo 

Teísmo 

Espiritualismo 

Indecisão 

N       % 

 

25   71.4 

3      6.8 

4      8.7 

4    28.6 

N      % 

 

7   20.0 

14   31.8 

16   34.8 

7    50.0 

N      % 

 

1     2.9 

26   59.1 

18   39.1 

2   14.3 

 

N      % 

 

2     5.7 

1     2.3 

8   17.4 

1     7.1 

 

Graus de crença 

Grau de crença na VAM 

Grau de crença em Deus 

Grau de religiosidade 

 

M       DP 

1.80  1.76 

3.11  2.84 

2.78  2.93 

 

M       DP 

6.02   1.98 

5.98   3.03 

4.23   2.96 

 

M       DP 

8.98   1.21 

8.32   2.39 

6.66   2.89 

 

 

M        DP 

7.50   3.58 

5.83   3.01 

4.25   2.26 

 

A tendência para acreditar na VAM parece estar associada, nesta amostra, à cren-

ça em Deus e à adesão a alguma religião. De um modo geral, a crença em alguma 

forma de VAM surge sobretudo associada a crenças religiosas Teístas e Espiritualis-

tas. No entanto, verifica-se que perto de 30% dos participantes que têm uma visão 

naturalista (ateia ou agnóstica) da religião e de Deus acreditam, mesmo que com 

algum grau de dúvida, nalguma forma de VAM, enquanto perto de 10% dos partici-

pantes que se declaram crentes (em Deus, numa perspectiva Teísta, Espiritualista ou 

outra) não acreditam na VAM. Desta foram, ainda que estejam relacionadas, não é 

certo que a crença em Deus se faça acompanhar necessariamente pela crença na 

VAM e vice-versa. 

Tendo ficado a conhecer a associação e relação entre crenças religiosas e crenças 

na VAM, por uma questão de parcimónia e porque estamos interessados sobretudo no 

efeito que as crenças explícitas na VAM têm na representação do Eu-morto, optámos 

por considerar apenas esta variável nas análises que se seguem. De qualquer modo, 

vale a pena realçar que as crenças religiosas parecem estar associadas e relacionadas 

com as mesmas variáveis que as crenças na VAM, o que se deve certamente à forte 

associação e relação entre as duas variáveis. 
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7.3.3.  Imaginação da própria morte 

Nesta secção serão apresentados dados sobre a experiência de imaginação propos-

ta aos inquiridos na primeira pergunta do questionário. Primeiro, serão expostos os 

resultados relativos aos tipos de imagem que surgiram durante o exercício de imagi-

nação obtidos na resposta à pergunta nº2. Em seguida, apresentar-se-ão dados sobre 

os tipos de experiência de imaginação indicados pelos participantes, na resposta à 

pergunta nº3. A resposta a ambas as perguntas permitia seleccionar mais do que um 

item simultaneamente. 

7.3.3.1. Distribuição dos vários tipos de imagens na amostra 

As imagens relatadas com maior frequência foram, por ordem decrescente (ver 

Quadro 7.7, pág. 215): o Corpo inanimado (N = 63, 45.3%), Reacção dos entes queri-

dos (N = 62, 44.6%), Caixão (N = 50, 36%), Escuridão (N = 49, 35.3%) e Vazio (N = 

40, 28.8%). Parece não haver associação entre o Sexo e qualquer uma das imagem 

experienciadas durante o exercício (p > .068). No entanto, a imagem Funeral foi mais 

frequente entre os alunos de Geografia (X2 = 4.117, gl = 1, p =. 042), enquanto O meu 

corpo inanimado surgiu com maior frequência entre os alunos de Psicologia (X2 = 

11.607, gl =1, p = .001). 

Encontrou-se também associação entre o tipo de crença na VAM e imagens: Es-

curidão (mais frequente entre os que não acreditam na VAM e menos frequente entre 

aqueles que acreditam numa VAM com Eu; X2 = 8.909, gl = 3, p = .031), Luz (associ-

ada sobretudo à crença numa VAM com Eu; X2 = 8.095, gl = 3, p = .044), Corpo 

inanimado (mais frequente entre os que têm Dúvida relativamente à VAM e menos 

frequente entre os que acreditam numa VAM sem Eu; X2 =7.808, gl = 3, p =.050) e 

Reacção dos entes queridos (associada sobretudo à crença numa VAM com Eu e 

pouco associada à Ausência de crença; X2 = 18.639, gl = 3, p = .000).  
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Quadro 7.7 

Distribuição dos Vários Tipos de Imagem na Amostra, por Sexo, Área de estudo e Crença na VAM 

 
 Caixão Cemitério Energia Escuridão Funeral Hospital Luz Corpo  

inanimado 

Reacção  

entes 

queridos 

Vazio 

 

Total  (N=139) 

N     % 

50   36.0 

N     % 

12    8.6 

N     % 

20   14.4 

N     % 

49   35.3 

N     % 

34   24.5 

N     % 

5    3.6 

N     % 

24  17.3 

N      % 

63   45.3 

N     % 

62  44.6 

N     % 

40  28.8 

Sexo  

Masculino (N = 40) 

Feminino (N = 99) 

 

10   20.0 

40   40.4 

 

4   10.0 

8    8.1 

 

3   7.5 

17  17.2 

 

17   42.5 

32   32.3 

 

11   27.5 

23   23.2 

 

0   0.0 

5   5.1 

 

5   12.5 

19  19.2 

 

14   35.0 

49   49.5 

 

13  32.5 

49  49.5 

 

10   25.0 

30   30.3 

Área  

Psicologia (N = 82) 

Geografia  (N = 57) 

 

33   40.2 

17   29.8 

 

6   7.3 

6   10.5 

 

14  17.1 

6   10.5 

 

30   36.6 

19   33.3 

 

15   18.3 

19   33.3 

 

4    4.9 

1   1.8 

 

16   14.5 

8    14.0 

 

47   57.3 

16   28.1 

 

37  45.1 

25  43.9 

 

26   31.7 

14   24.6 

 

Crenças na VAM 

Ausência de crença (N= 36) 

Dúvida (N = 44) 

VAM com Eu (N = 47) 

VAM sem Eu  (N = 12) 

 

 

14   38.9 

16   36.4 

16    34 

4    33.3 

 

 

 

4   11.1 

3   6.8 

4   8.5 

1   8.3 

 

 

1   2.8 

6   13.6 

11   23.4 

2   16.7 

 

 

19   52.8 

16   36.4 

10   21.3 

4    33.3 

 

 

7   19.4 

9   20.5 

17   36.2 

1   8.3 

 

 

1   2.8 

3   6.8 

1   2.9 

0   0.0 

 

 

3   8.3 

8   18.2 

13   27.7 

0   0.0 

 

 

16   44.4 

26   59.1 

19   40.4 

2    16.7 

 

 

 

8     22.2 

 22    50 

30   63.8 

2    16.7 

 

 

13   36.1 

14   39.8 

8   17.0 

5   41.7 
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7.3.3.2. Distribuição dos vários Tipos de Experiência de Imaginação na amostra 

Foi pedido aos participantes que caracterizassem a forma como imaginaram a sua pró-

pria morte assinalando numa lista de onze itens as experiências que melhor correspondiam 

ao imaginado durante o exercício. Como esses itens representavam seis tipos de experiência 

de imaginação (previamente identificados no Estudo I; ver Cap 6. pág. 176), foi possível 

conhecer a frequência com que cada tipo de experiência esteve presente na amostra (ver 

Quadro 7.8)
87

. 

Para a amostra total, a experiência mais frequente foi a Observação da própria morte 

(56.1%), seguida de Continuação do Eu (55.4%) e Dificuldade em imaginar a morte como 

fim total (50.4%). A experiência relatada com menor frequência foi Imaginação do momen-

to anterior à morte (12.2%).  

Esta distribuição do tipo de experiência parece depender das variáveis que caracterizam 

os inquiridos. Assim, encontrou-se uma maior incidência entre as mulheres de dois tipos de 

experiência (ver Quadro 7.8): Continuação do Eu (X2 = 3.780, gl = 1, p = .026) e Observa-

ção da própria morte (X2 = 4.288, gl = 1, p = .020). Também a Área de Estudo surgiu asso-

ciada à experiência de Continuação do Eu (X2 = 3.742, gl = 1, p = .027) e à Dificuldade de 

imaginação da morte como fim total (X2 = 9.015, gl = 1, p = .002), apresentando os alunos 

de Psicologia uma percentagem superior de respostas em ambos os tipos de experiência. 

O tipo de crença na VAM também parece afectar a natureza das experiências vivencia-

das no exercício de imaginação. Assim, a experiência de Continuação do Eu parece ser 

menos frequente entre os inquiridos que não acreditam na VAM (X2= 28.731, gl = 5, p = 

.000). A Observação da própria morte foi mais frequente entre aqueles que acreditam numa 

VAM com Eu ou que duvidam da existência de uma VAM (X2 = 10.430, gl =5, p = .015). A 

Ausência do Eu surge mais frequentemente entre aqueles que não acreditam numa VAM (X2 

= 14.355, gl =5, p = .002). 

7.3.3.3. Tipos de experiência de imaginação agrupados na amostra 

Considerou-se que três dos tipos de experiência analisados – Continuação do Eu, Con-

tinuação ligada ao corpo e Observação da própria morte – indicavam que a imaginação da 

própria morte tinha sido vivenciada pelo inquirido como continuação de uma parte de si, 

quer na perspectiva de actor, quer de observador da sua morte. Desta forma, identificaram-

se os inquiridos que tinham respondido a pelo menos uma destas categorias, tendo-lhe então 

atribuído um tipo de experiência redefinido, Continuação do Eu (total), e que caracteriza 

79.1% da amostra (ver Quadro 7.8, últimas colunas). 

                                                   
87

 Como cada tipo de experiência estava representado por dois itens, excepto a Imaginação do momento 

anterior à morte, bastou que o inquirido assinalasse pelo menos um desses itens para lhe ser atribuída o tipo de 

experiência correspondente. Os inquiridos podiam assinalar mais do que um item na sua resposta, pelo que a 

sua experiência de imaginação da morte poder ter sido classificada em um ou dois tipos. 
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Também se verificou que entre os 35 participantes que assinalaram itens relativos à Au-

sência do Eu, apenas 18 assinalaram exclusivamente esse tipo de itens e responderam nega-

tivamente à pergunta nº4 “Quando se imaginou morto, imaginou que uma parte de si ainda 

continuava a existir?”. Foram assim identificados os inquiridos com uma experiência exclu-

siva de Ausência do Eu, que corresponde apenas a 12.9% da amostra (ver coluna Ausência 

do Eu (exclusiva), Quadro 7.8, pág. 218). 

Depois de identificar os participantes com experiências exclusivas de Continuação e 

Ausência do Eu, verificou-se que a fracção restante da amostra (11%) indicou exclusiva-

mente a Dificuldade em imaginar a morte como fim total.  

Não foi detectada associação entre os tipos de experiência redefinidos e o Sexo  (X2 = 

3.057, gl =2, p = .217) ou a Área de estudo (X2 = 2.166, gl =2, p = .339) dos inquiridos.  
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Quadro 7.8 

Distribuição dos Tipos de Experiência de Imaginação na Amostra, por Sexo, Área de estudo e Crenças na VAM 

 

 Continuação 

do Eu 

Observação da 

própria morte 

Continuação 

ligada ao corpo 

Dificuldade 

Em imaginar a 

morte como fim 

total 

Ausência do 

Eu 

Imaginação do 

momento anterior 

à morte 

Continuação do Eu 

(total) 

 

Ausência do Eu 

(exclusiva) 

Dificuldade em 

imaginar a morte 

com fim total 

(exclusiva) 

 

 

Total  (N=139) 

N       % 

 

77     55.4 

N       % 

 

78     56.1 

N       % 

 

26     18.7 

N       % 

 

70     50.4 

N       % 

 

35     25.2 

N       % 

 

17     12.2 

N      % 

 

110     79.1 

N      % 

 

18     12.9 

N       % 

 

        11      7.9 

Sexo  

Masculino (N = 40) 

Feminino (N = 99) 

 

60     60.6 

17     42.5 

 

61    61.6 

17    42.5 

 

21    21.2 

5     12.5 

 

53     53.2 

17     42.5 

 

23     23.2 

12     30.0 

 

12     12.1 

5      12.5 

 

82     82.8 

28     70.0 

 

10     10.1 

  8     20.0 

 

          7      7.1 

          4    10.0 

Área  

Psicologia (N = 82) 

Geografia  (N = 57) 

 

51     62.2 

26     45.6 

 

49     59.8 

29     50.9 

 

18    22.0 

8     14.0 

 

50     61.0 

20     35.1 

 

23     28.0 

12     21.1 

 

10     12.2 

7       12.3 

 

64     78.0 

46     80.7 

 

13    15.9 

          5      8.8 

 

          5      6.1 

          6    10.5 

 

Crenças na VAM 

Ausência de crença(N= 36) 

Dúvida (N = 44) 

VAM com Eu (N = 47) 

VAM sem Eu  (N = 12) 

 

 

7      19.4 

28     63.6 

36     76.6 

6       50.0 

 

 

14     38.9 

29     65.9 

31     66.0 

4      33.3 

 

 

6     16.7 

6     13.6 

12    25.5 

1     16.7 

 

 

18     50.0 

27     61.4 

19     40.4 

  6     50.0 

 

 

17     47.4 

 7     15.9 

     7      14.9 

     4      33.3 

 

 

1     2.8 

8    18.2 

8    17.0 

0     0.0 

 

 

18     50.0 

38     86.4 

45     95.7 

         9     75.0 

 

 

13     36.1 

         2       4.5 

         0       0.0 

         3     25.0 

 

 

          5    13.9 

          4      9.1 

          2      4.3 

          0      0.0 
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Verificou-se ainda que os tipos de experiência de imaginação da morte se associ-

am quer às crenças na VAM (X2 = 31.199, gl = 3, p = .000)
88

: a Ausência do Eu 

(exclusiva) incide de forma mais clara entre os inquiridos que referem não ter crenças 

sobre a VAM, sendo essa experiência menos frequente entre aqueles que crêem numa 

VAM com Eu ou que têm algumas dúvidas sobre a existência de VAM. O padrão 

inverso de resultados verifica-se relativamente à experiência de Continuação do Eu 

(total) (menor frequência entre descrentes da VAM). 

Os inquiridos que relataram cada um dos três tipos de Experiência de imaginação 

mostram diferenças significativas entre si no que respeita ao grau de crença na VAM 

(Teste de Kruskal-Wallis: X2
kw = 21.365, gl = 2, p = .000), em Deus (X2

kw= 16.792, gl 

= 2, p =.000) e de Religiosidade (X2
kw = 15.702, gl = 2, p = .000). De uma forma 

geral, os participantes que tiveram uma experiência de Ausência do Eu (exclusiva) 

apresentaram um grau de crença na VAM, em Deus e de Religiosidade inferior aos 

que tiveram uma experiência de Continuação do Eu (total). 

7.3.3.4. Associação entre Imagens e Experiências de Imaginação 

Com o objectivo de averiguar que tipos de imagens evocadas no exercício de 

imaginação se associavam aos diferentes tipos de experiência vivida nesse exercício, 

procedeu-se ao cálculo da distância entre imagens e tipos de experiência, recorrendo 

ao coeficiente binário de Lance e Williams. A matriz de distância assim obtida foi 

submetida a uma análise de clusters (método Ward), tendo-se verificado que os nove 

tipos de Imagem e os seis tipos de Experiência se agrupam em cinco classes: 1) Expe-

riências de imaginação vividas como Observação da própria morte, Continuação do 

Eu e Dificuldade em imaginar a morte como fim total, acompanhadas de imagens 

relativas à Reacção dos Entes queridos e ao Corpo inanimado; 2) Experiências de 

imaginação vividas como Continuação ligada ao corpo e representadas pelas ima-

gens Caixão, Funeral e Cemitério; 3) Experiências de imaginação vividas como 

Ausência do Eu e caracterizadas pelas imagens Vazio e Escuridão; 4) Experiências de 

imaginação composta pelas imagens Energia e Luz e sem nenhuma vivência particu-

lar; e 5) Experiência de imaginação vivida como Imaginação do momento anterior à 

morte e associada à imagem Hospital. 

                                                   
88

 Perante a impossibilidade de realizar um teste do qui-quadrado incluindo os três tipos de experi-

ência redefinidos (já que a categoria Dificuldade em imaginar a morte como fim total agrupa um 

número reduzido de inquiridos), testou-se a associação entre estes tipos de experiência e as crenças 

religiosas e na VAM considerando apenas dois tipos de experiência – Ausência do Eu real e a Continu-

ação do Eu total. 
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Figura 7.1. Agrupamento de Tipos de Imagem e Experiências de imaginação da 

própria morte (dendrograma da Análise Classificatória Hierárquica) 

 

Os resultados da Análise Classificatória Hierárquica (A.C.H) são congruentes 

com o esperado e verificado no Estudo I: cada tipo de experiência é aparentemente 

caracterizado não apenas por uma sensação distinta relativamente à continuação do 

Eu e da actividade mental após a morte, mas também pela presença de certas imagens 

mentais. A continuação do Eu, a Observação da própria morte e a Dificuldade em 

imaginar a morte como fim total são todas acompanhadas pela imagem do corpo 

inanimado do próprio e da reacção dos entes queridos. A Continuação ligada ao 

corpo, descrita como uma continuação do Eu ainda junto ao corpo, como se se esti-

vesse “dentro do corpo”, aparece associada a imagens do caixão e do cemitério, locais 

onde está o corpo, precisamente. 

A Ausência do Eu, experiência em que a morte é imaginada como a ausência ou 

fim do Eu, surge ligada às imagens de Vazio e de Escuridão. 

A experiência de Imaginação do momento anterior à morte surge associada à 

única imagem congruente com um estado pré-morte, o Hospital.  
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7.3.4.  Representação do Eu-morto 

7.3.4.1. Características do Eu-morto no exercício de imaginação 

As características e experiências atribuídas pelos inquiridos ao Eu-morto foram 

conhecidas através das respostas dadas às perguntas nº5, nº6 e nº7 do questionário. O 

conteúdo das respostas dadas às perguntas abertas (nº5 e nº6) foi analisado de forma a 

identificar características e experiências distintas das apresentadas na pergunta nº7; 

não tendo sido encontrada informação adicional, optou-se por considerar apenas as 

respostas fechadas dadas à pergunta nº7. 

7.3.4.1.1. Características atribuídas ao Eu-morto: distribuição na amostra 

As características e experiências atribuídas com maior frequência ao Eu-morto fo-

ram (Quadro 7.9): Pensamento (82%), Sentimentos e emoções (74.1%), Visão 

(74.1%), Consciência (69.8%), Audição (68.3%), Memória (65.5%), Movimento 

(51.8%) e Ser o mesmo que antes de morrer (51.8%). As necessidades fisiológicas 

(6.5%) e as experiências sensoriais como o Paladar (17.3%), Olfacto (33.8%) e Tacto 

(28.1%) foram as menos atribuídas. Desta forma, encontramos experiências percepti-

vas, emocionais e epistémicas entre as atribuídas ao Eu-morto por mais de 50% da 

amostra. 

A atribuição de características ao Eu-morto não parece estar muito dependente do 

sexo do inquirido, pois apenas uma característica (Motivação) foi significativamente 

mais assinalada pelas mulheres do que pelos homens (respectivamente, 48.5% contra 

27.5%; X2 = 5.135, gl = 1, p = .012). Já a Área de Estudo parece ter um efeito mais 

diferenciador, surgindo associada às seguintes características: Pensamento (X2 = 

4.545, gl = 1, p = .017), Motivação (X2 = 5.135, gl = 1, p = .035), Sensação de agir de 

acordo com as suas intenções (X2 = 3.091, gl = 1, p = .040) e Consciência de si mes-

mo (X2 = 10.865, gl = 1, p = .000), todas elas assinaladas com maior frequência pelos 

alunos de Psicologia.  

O tipo de crença na VAM surgiu associado a várias características do Eu-morto: 

Visão (X 2 = 10.093, gl = 3, p = .018), em que a frequência de resposta foi mais baixa 

na Ausência de crença e VAM sem Eu, relativamente às outras crenças; Audição (X 2 

= 10.050, gl = 3, p = .018), que foi assinalada com menor frequência pelos crentes 

numa VAM sem Eu; Pensamento (X2 = 10.130, gl = 3, p = .017), em que a frequência 

de resposta foi menor entre os crentes numa VAM sem Eu; Memória (X2 = 8.161, gl = 

3, p = .043) e Sentimentos e emoções (X2 = 20.098, gl = 3, p = .000), mais frequentes 

entre os crentes numa VAM com Eu e menos frequentes entre os crentes numa VAM 

sem Eu; e Motivação (X2 = 10.756, gl = 3, p = .013), menos assinalada pelos crentes 

numa VAM sem Eu e mais assinalada pelos participantes com Dúvida acerca da 

VAM. 
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Verifica-se que, apesar das associações observadas entre certos tipos de crença na 

VAM e certas características do Eu-morto, há um padrão comum de resposta trans-

versal às diferentes crenças, já que as experiências mais e menos atribuídas ao Eu-

morto são as mesmas nos quatro grupos, mantendo-se o verificado para a amostra 

geral (ver quadro 7.9). A Dúvida acerca da VAM e especialmente, a crença numa 

VAM com Eu, parecem aumentar a frequência com que algumas características são 

atribuídas ao Eu-morto, enquanto a crença numa VAM sem Eu tende a diminuí-la, 

mesmo em comparação com não crentes na VAM. Este efeito verifica-se sobretudo 

nas experiências mais atribuídas ao Eu-morto pela amostra geral, já que entre as 

menos atribuídas (como necessidades fisiológicas, paladar, olfacto e tacto) não foram 

encontradas quaisquer diferenças entre grupos (ver Quadro 7.9 (1) e (2), pág. 223, 

224). 
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Quadro 7.9(1): Características do Eu-morto na Amostra total, por Sexo, Área de estudo, Tipo de Crenças e Tipo de Experiência de Imaginação 

 

  

 

 

 

 

 

Total  (N=139) 

 

Necessidades 

Fisiológicas 

 

N     % 

 

9     6.5 

Visão 

 

 

N     % 

 

103     74.1 

Audição 

 

 

N     % 

 

95     68.3 

Olfacto 

 

 

N     % 

 

47     33.8 

Tacto 

 

 

N     % 

 

39     28.1 

Paladar 

 

 

N     % 

 

24     17.3 

Movimento 

 

 

N     % 

 

72    51.8 

Pensamento 

 

 

N      % 

 

114     82.0 

 

Sexo  

Masculino (N = 40) 

Feminino (N = 99) 

 

3     7.5 

6     6.1 

 

30     75 

  73     73.7 

 

26     65.0 

69     69.3 

 

15     37.5 

32     32.3 

 

 

11     27.5 

28     28.3 

 

 

8     20.0 

    16     16.2 

 

 

20    50.0 

52    52.2 

 

 

31     77.5 

83     83.8 

 

 

Área  

Psicologia (N = 82) 

Geografia  (N = 57) 

 

4     4.9 

5     8.8 

 

61     74.4 

42     73.7 

 

60     73.2 

35     61.4 

 

27     32.9 

20     35.1 

 

22      26.8 

17      29.8 

 

    15     18.3 

      9     15.8 

 

72    87.8 

42    73.7 

 

44     53.7 

28     49.1 

 

Crenças na VAM 

Ausência de crença (N= 36) 

Dúvida (N = 44) 

VAM com Eu (N = 47) 

VAM sem Eu  (N = 12) 

 

 

3     8.3 

2     4.5 

3     6.4 

1     8.3 

 

 

22     61.1 

36     81.8 

39     83.0 

 6     50.0 

 

 

22     61.1 

33     75.0 

36     76.6 

  4     33.3 

 

 

10     27.8 

15     34.1 

21     44.7 

         1      8.3 

 

 

10     27.8 

12     27.3 

15     31.9 

       2     16.7 

 

 

      6     16.7 

      7     15.9 

    10     21.3 

      1       8.3 

 

 

     7     47.2 

   22     50.0 

   29     61.7 

     4     33.3 

 

 

26     72.2 

40     90.9 

41     87.2 

          7     58.3 

 

Experiência de imaginação 

Ausência do Eu (N = 18) 

Continuação do Eu (N = 110) 

Dif. Imaginar fim total (N = 11) 

 

 

1     5.6 

8     7.3 

0     0.0 

 

 

        8     44.4 

      87     79.1 

      87       2.7 

 

 

 6     33.3 

    83     75.5 

      6     54.5 

 

 

        5     27.8 

      40     36.4 

        2     18.2 

 

 

       6     33.3 

31     28.2 

       2     18.2 

 

 

      2     19.9 

    21     19.1 

      1       9.1 

 

 

     8     44.4 

   56     50.9  

     8     72.7 

 

 

10    55.6 

94    85.5 

10    90.9 
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Quadro 7.9 (2): Características do Eu-morto na Amostra Total, por Sexo, Área de Estudo, Tipo de crenças e Tipo de Experiência de Imaginação 
 

 

 

 

 

 

Total  (N=139) 

Memória 

 

 

N      % 

91     65.5 

Sentimentos e 

emoções 

 

N     % 

103    74.1 

Motivação 

 

 

N     % 

59    42.4 

Coordenar 

comportamento 

 

N     % 

53    38.1 

Intenções 

 

 

N     % 

51    36.7 

Consciência de 

si 

 

N     % 

97    69.8 

Continuar a ser o 

mesmo 

 

N     % 

72    51.8 

 

Sexo  

Masculino (N = 40) 

Feminino (N = 99) 

 

 

29    72.5 

62     62.6 

 

 

26    65.0 

77    77.8 

 

 

11    27.5 

48    48.5 

 

 

13    32.5 

40    40.4 

 

 

14    35.0 

37    37.4 

 

 

25    62.5 

72    72.7 

 

 

18    45.0 

54    54.5 

 

Área  

Psicologia (N = 82) 

Geografia  (N = 57) 

 

 

50     61.0 

41     71.9 

 

 

64    78.0 

39    68.4 

 

 

40    48.8 

19    33.3 

 

 

35    42.7 

18    31.6 

 

 

35    42.7 

16    28.1 

 

 

66    80.5 

31    54.4 

 

 

44    53.7 

28    49.1 

 

Crenças na VAM 

Ausência de crença (N= 36) 

Dúvida (N = 44) 

VAM com Eu (N = 47) 

VAM sem Eu  (N = 12) 

 

 

23     63.9 

28     63.6 

36     76.6 

4      33.3 

 

 

20    55.6 

36    81.8 

42    89.4 

           5    49.7 

 

 

12    33.3 

25    56.8 

21    44.7 

1    8.3 

 

 

14    38.9 

21    47.7 

15    31.9 

3    25.0 

 

 

15    41.7 

16    36.4 

16    34.0 

4    33.3 

 

 

24    66.7 

37    84.1 

30    63.8 

6    50.0 

 

 

17    47.2 

27    61.4 

23    48.9 

5    41.7 

 

Experiência de imaginação 

Ausência do Eu (N = 18) 

Continuação do Eu ( N =110) 

Dif. imaginar fim total (N =11) 

 

 

7     38.9 

77     70.0 

7     63.6 

 

 

           8    44.4 

         86    78.2 

           9    81.8 

 

 

         5    27.8 

       48    43.6 

         6    54.5 

 

 

           6    33.3 

         42    38.2 

           5    45.5 

 

 

        6    33.3 

      40    36.4 

        5    45.5 

 

 

        8    44.4 

      82    74.5 

        7    63.6 

 

 

          8    44.4 

        59    53.6 

          5    45.5 
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7.3.4.1.2. Características do Eu-morto e Tipos de experiência de imaginação  

Apesar de haver um padrão transversal à amostra na atribuição de características 

ao Eu-morto, verifica-se que o tipo de experiência de imaginação vivido pelos inqui-

ridos parece afectar a percentagem com que as características mais frequentes são 

atribuídas: Visão (X2 = 9.704, gl = 1, p = .002), Audição (X2 = 12.955, gl = 1, p = 

.000), Pensamento (X2 = 9.077, gl = 1, p = .033), Memória (X2 = 6.637, gl = 1, p = 

.010), Sentimentos e emoções (X2 = 9.026, gl = 1, p = .003) e Consciência de si (X2 = 

6.714, gl = 1, p = .010) são características mais frequentemente atribuídas por aqueles 

inquiridos que tiveram uma experiência de Continuação do Eu(total) no seu exercício 

de imaginação.  

7.3.4.1.3. Proximidade das características do Eu-morto 

Na tentativa de delinear o modo como o Eu-morto é concebido pelos inquiridos, 

analisaram-se as co-ocorrências das características atribuídas pela amostra ao Eu-

morto. A identificação dos padrões de atribuição foi feita recorrendo a uma A.C.H 

(método de Ward) da matriz de proximidade entre as 15 características apresentadas 

na pergunta nº7 (medida através do coeficiente Simple matching)
89

. 

A observação do dendrograma (Fig. 7.2) permite verificar que se constituem duas 

grandes classes, cada uma composta por duas sub-classes mais homogéneas. Uma 

primeira classe reúne, numa sub-classe, três experiências perceptivas (Olfacto, Tacto 

e Paladar) e as Necessidades Fisiológicas e, noutra, todas as experiências e caracte-

rísticas ligadas aos aspectos de agência e motivacionais (Sensação de coordenar o 

próprio comportamento, Sensação de agir de acordo com as suas intenções e Moti-

vação, Movimento). A segunda classe integra, na primeira sub-classe, as experiências 

epistémicas, emocionais e perceptivas (Visão, Audição, Pensamento, Consciência de 

si, Sentimentos e emoções e Memória) e, na segunda, o item Ser o mesmo que antes 

de morrer.  

Ao analisar a frequência com que ocorrem os itens que integram estas duas clas-

ses, verificamos que a Classe 2 agrupa as características assinaladas com maior fre-

quência pela amostra. Esta classe poderá, assim, reunir o conjunto de elementos 

nucleares da representação implícita do Eu-morto. Realçamos também o facto de 

Visão e Audição não surgirem agrupadas com as outras experiências perceptivas, mas 

                                                   
89

 Como os inquiridos dispõem de uma lista de características a atribuir ao Eu-morto, considerou-se 

que o facto de duas características não lhe serem atribuídas poderia significar que elas são conceptual-

mente próximas (por não serem características típicas do Eu-morto). Por essa razão, utilizou-se um 

índice de proximidade que avalia o grau de proximidade entre duas características tendo em conta não 

só o facto de elas serem escolhidas em simultâneo pela mesma pessoa como também não serem esco-

lhidas em simultâneo pela mesma pessoa. 
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sim com as experiências mais atribuídas ao Eu-morto, o que está de acordo com 

informação obtida no Estudo I. 

A sensação de ser o mesmo que antes de morrer surge junto às características da 

Classe 2, reforçando a hipótese de que as características atribuídas ao Eu-morto sejam 

aquelas consideradas mais centrais na experiência do Eu.  

O Movimento surge próximo das características motivacionais. Sendo esta carac-

terística atribuída ao Eu-morto por mais de 50% da amostra, a manutenção de alguma 

forma de movimento ou deslocação no espaço poderá traduzir a associação de alguma 

agência ao Eu-morto. 

 

 

Figura 7.2. Agrupamento das quinze características atribuíveis ao Eu-morto (dendro-

grama da Análise Classificatória Hierárquica) 

7.3.4.2. Experiências plausíveis de continuar após a morte 

Nesta secção será apresentada a análise da avaliação da plausibilidade de continu-

ação após a morte de algumas experiências feita pela amostra (perg.9). 

7.3.4.2.1. Análise por item na amostra geral 

Os inquiridos avaliaram a plausibilidade de continuação após a morte de 19 expe-

riências através de uma escala de dez níveis (de 1 – Nada Plausível a 10 – Muito 

Plausível). Na Figura 7.3, apresenta-se a distribuição percentual das respostas para 
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cada uma das 19 experiências, estando os itens ordenados de acordo com a percenta-

gem de respostas nos valores mais elevados da escala de plausibilidade. 

 

 

 

Figura 7.3. Plausibilidade de continuação após a morte (percentagem de respostas em 

cada ponto da escala por item) 

 

A figura 7.3 permite verificar que há experiências como Recordar momentos do 

passado, Pensar sobre si próprio, Observar uma coisa e Desejar estar com alguém a 

que mais de 30% dos inquiridos atribuem a plausibilidade máxima (pontuação 10) e 

que 60% da amostra atribui valores entre 8 e 10. Estas parecem definitivamente poder 

contar-se entre as experiências consideradas mais plausíveis de continuação após a 

morte. As experiências Sentir-se alegre, Ver, Rir, Ouvir um som, Escutar e Vontade 

de fazer uma coisa apresentam também uma percentagem elevada de respostas no 

extremo superior da escala, com pelo menos cerca de 50% de inquiridos a atribuir-lhe 

entre os valores 8 e 10 pontos na escala de plausibilidade. Já as experiências Fome, 

Sede e Calor parecem ser as consideradas menos plausíveis de continuar após a morte 

pela amostra, tendo entre 40% e 60% de respostas no nível inferior da escala. No caso 

específico da Fome e da Sede, mais de 70% dos inquiridos atribuem os valores 1 e 2. 

Resultados semelhantes obtêm-se se, em lugar de olharmos para a distribuição 

dos valores atribuídos a cada experiência, considerarmos as respectivas médias (Figu-

ra 7.4). Assim, os itens com plausibilidade média mais elevada são: Recordar mo-

mentos do passado (M = 7.56, DP = 2.89), Observar uma coisa (M = 7.54, DP = 

2.76), Desejar estar com alguém (M = 7.53, DP = 2.65), Pensar sobre si mesmo (M = 
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7.45, DP = 2,741), Ver (M = 7.29, DP =2.84), Sentir-se alegre (M = 7.09, DP = 2.85), 

Escutar (M = 7.04, DP = 2.80), Vontade de fazer uma coisa (M = 7.02, DP =2.71), 

Ouvir um som (M = 6.99, DP = 2.87), Concentrar-se num assunto (M = 6.65, DP 

=2.771), Rir (M = 6.58, DP = 3.157), Sentir-se triste (M = 6.13, DP = 3.127). Os 

itens com plausibilidade média mais baixa são: Sentir fome (M = 2.48, DP =2.52), 

Sentir sede (M = 2.53, DP = 2.54), Sentir Calor (M = 3.47, DP = 2.93) e Tocar numa 

coisa (M = 4.15, DP =3.270). 

 

 

 

Figura 7.4. Plausibilidade média de continuação após a morte dos 19 itens organiza-

dos pelas categorias Psicobiológica, Perceptiva, Motivacional, Emocional e Epistémi-

ca (média + Int. Conf. 95%) 

7.3.4.2.2. Efeito das Crenças na VAM, Sexo e Área de estudo na avaliação de 

plausibilidade dos 19 itens 

O tipo de crença na VAM parece afectar significativamente a avaliação da plausi-

bilidade de continuação após a morte de dez dos 19 itens
90

. Nos itens Desejar estar 

com alguém (X2
kw = 13.913, gl = 3, p = .003), Ver (X2

kw = 11.028, gl = 3, p = .012) e 

Vontade de fazer uma coisa (X2
kw = 12.073, gl = 3, p = .007), os inquiridos classifica-

dos como Ausência de crença na VAM apresentam níveis de plausibilidade inferiores 

aos indivíduos classificados como Crença numa VAM com Eu. Nos itens Rir (X2
kw = 

20.722, gl = 3, p = .000) e Sentir-se alegre (X2
kw = 19.417, gl = 3, p = .000), a Ausên-

cia de crença apresenta níveis de plausibilidade inferiores à Dúvida numa VAM e à 

                                                   
90

 Foi detectada ainda uma correlação positiva significativa entre o grau médio de plausibilidade 

atribuído a vários itens e o grau de crença na VAM, Deus e de religiosidade, que sugere, de acordo com 

os dados vistos nesta secção, que quanto mais se acredita na possibilidade de existência de uma VAM, 

maior é o grau de plausibilidade atribuído às experiências. Estas correlações são, no entanto, muito 

baixas e por isso não são apresentadas. 
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Crença numa VAM com Eu. Nos itens Pensar sobre si (X2
kw = 20.808, gl = 3, p 

=.000), Estar apaixonado (X2
kw = 17.130, gl = 3, p = .001) e Recordar momentos do 

passado (X2
kw = 17.308, gl = 3, p = .001), verifica-se que tanto a Ausência de crença 

como a Crença numa VAM sem Eu apresentam níveis de plausibilidade inferior à 

Crença numa VAM com Eu. No item Sentir-se triste (X2
kw = 9.463, gl = 3, p = .024), a 

Ausência de crença apresenta um valor inferior à Dúvida numa VAM (p = .036). 

Finalmente, no item Escutar (X2
kw = 11.166, gl = 3, p = .011), a Crença numa VAM 

sem Eu apresenta um nível de plausibilidade valor inferior à Crença numa VAM com 

Eu (ver quadro 7.10(2)). 

Estas diferenças são congruentes com as encontradas para as características atri-

buídas ao Eu-morto (perg.7), já que, em geral, a crença ou dúvida na VAM aumenta o 

grau médio de plausibilidade atribuído às experiências, enquanto a crença numa 

VAM sem Eu ou ausência de crença na VAM, contribui para diminuir o grau de 

plausibilidade atribuído.  

Não foram detectadas diferenças significativas entre sexos ou entre áreas de estu-

do no nível médio de plausibilidade atribuído aos 19 itens (ver quadro 7.10 (1), pág. 

229). 
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Quadro 7.10 (1) 

Plausibilidade de Continuação dos 19 itens por Sexo, Área de estudo e Crenças na VAM 

 
 Sexo masculino 

 

M     DP 

 

Sexo 

feminino 

M   DP 

Psicologia 

 

M   DP 

Geografia 

 

M   DP 

Sentir fome 2.55   2.66 2.45   2.52 2.29   2.29 2.75   2.89 

Sentir sede 2.63   2.85 2.48   2.40 2.33   2.32 2.81   2.82 

Sentir calor 3.68   3.10 3.38   2.87 3.21   2.65 3.84   3.29 

Tocar numa coisa 4.13   3.30 4.16   3.28 3.89   3.19 4.53   3.37 

Ver 7.30   2.97 7.29   2.80 7.34   2.83 7.23   2.87 

Observar uma coisa 7.58   2.75 7.53   2.78 7.51   2.81 7.58   2.71 

Escutar 7.13   2.91 7.00   2.77 7.06   2.77 7.00   2.86 

Ouvir um som 7.12   2.93 6.94   2.86 6.89   2.78 7.14   3.01 

Ansiar por um acontecimento 5.60   2.87 5.80   2.92 5.71   2.81 5.79   3.04 

Desejar estar com alguém 7.47   2.92 7.56   2.55 7.30   2.59 7.86   2.72 

Vontade de fazer uma coisa 6.50   3.00 7.23   2.56 6.91   2.58 7.18   2.89 

Tomar uma decisão moral 6.15   3.12 5.31   3.04 5.50   2.49 5.63   3.38 

Recordar momentos do passado 7.45   2.93 7.61   2.87 7.30   2.98 7.93   2.74 

Pensar sobre si próprio 7.40   2.89 7.47   2.69 7.63   2.58 7.19   2.96 

Concentrar-se num assunto 6.73   2.97 6.63   2.70 6.89   2.49 6.32   3.11 

Sentir-se triste 5.93   3.19 6.21   3.11 6.06   3.11 6.23   3.17 

Sentir-se alegre 7.13   3.06 7.07   2.78 7.06   2.74 7.12   3.03 

Estar apaixonado 6.25   3.43 5.73   3.22 5.67   3.16 6.18   3.43 

Rir 6.48   3.39 6.63   3.07 6.50   2.95 6.70   3.46 
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Quadro 7.10 (2) 

Plausibilidade de Continuação dos 19 itens por Sexo, Área de Estudo e Crenças na VAM 

 

 
 Ausência de crença 

M DP 

Dúvida acerca da VAM 

M   DP 

Crença numa VAM com Eu 

M   DP 

Crença numa VAM sem Eu 

M DP 

Sentir fome 2.11    2.30 2.43    2.21 2.60    2.84 3.33    3.26 

Sentir sede 2.17    2.34 2.36    2.02 2.68    2.91 3.58    3.15 

Sentir calor 3.00    2.78 3.14    2.35 4.09    3.34 3.67    3.53 

Tocar numa coisa 3.50    3.43 4.14    2.04 4.68    3.38 4.08    3.23 

Ver 6.19    3.49 7.43    2.19 8.21    2.51 6.50    2.97 

Observar uma coisa 6.47    3.42 8.14    1.90 8.02    2.56 6.67    3.17 

Escutar 6.03    3.52 7.27    2.07 7.96    2.42 5.58     2.84 

Ouvir um som 6.17    3.14 7.27    2.18 7.70    2.78 5.67    3.65 

Ansiar por um acontecimento 5.06    2.89 5.64    2.77 6.62    2.70 4.75    3.52 

Desejar estar com alguém 6.42    3.06 7.84    2.13 8.43    2.21 6.25    3.23 

Vontade de fazer uma coisa 5.81    3.20 7.48    2.23 7.85    2.16 5.75    3.29 

Tomar uma decisão moral 4.92    3.07 5.80    3.01 6.26    3.02 3.83    2.82 

Recordar momentos do passado 6.36    3.40 8.02    2.46 8.60    2.11 5.42    3.23 

Pensar sobre si próprio 6.39    3.18 7.98    2.17 8.49    1.97 4.67    3.05 

Concentrar-se num assunto 6.03    3.10 6.66    2.61 7.45    2.56 5.42    2.43 

Sentir-se triste 5.11    3.03 7.02    2.76 6.32    3.36 5.17    2.92 

Sentir-se alegre 5.39    3.07 7.36    2.64 8.19    2.27 6.83    2.86 

Estar apaixonado 4.61    3.32 5.82    3.28 7.34    2.73 4.17    2.98 

Rir 4.81    3.16 6.98    2.63 7.89    2.96 5.67    3.37 
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7.3.4.2.3. Imaginação da própria morte e avaliação da plausibilidade de 

continuação após a morte  

A experiência de imaginação parece ter afectado a avaliação da plausibilidade de 

continuação após a morte de doze itens (ver Figura 7.5): Ver (X2
kw = 6.557, gl = 2, p = 

.046), Rir (X2
kw = 11.339, gl = 2, p = .003), Desejar estar com alguém (X2

kw = 6.422, 

gl = 2, p = .040), Concentrar-se num assunto (X2
kw = 6.805, gl = 2, p = .033), Pensar 

sobre si próprio (X2
kw = 15.160, gl = 2, p = .001), Recordar momentos do passado 

(X2
kw = 8.156, gl = 2, p = .017), Sentir-se alegre (X2

kw = 9.519, gl = 2, p = .009), Estar 

apaixonado (X2
kw = 7.820, gl = 2, p = .020) e Vontade de fazer uma coisa (X2

kw = 

9.410, gl = 2, p = .009) foram avaliados com um grau médio de plausibilidade superi-

or pelos inquiridos que tiveram uma experiência de Continuação do Eu, comparati-

vamente aos que tiveram uma experiência de Ausência do Eu (p < .046 em todas as 

comparações múltiplas). 

 

 

 

Figura 7.5. Plausibilidade média de acordo com o tipo de experiência de imaginação 

(média + Int. Conf. 95%) 

 

Os itens Ouvir um Som (X2
kw = 12.912, gl = 2, p = .002), Escutar (X2

kw = 16.348, 

gl = 2, p = .000) e Observar uma coisa (X2
kw = 9.835, gl = 2, p = .007) foram avalia-

dos como mais plausíveis de continuar após a morte pelos inquiridos com uma expe-

riência de Continuação do Eu e Dificuldade de imaginar a morte com fim total, 

comparativamente aos que imaginaram a Ausência do Eu (p < .047 em todas as com-

parações múltiplas). 
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7.3.4.3. Avaliação da consistência das respostas sobre as características e 

experiências do Eu-morto 

Procurou-se verificar a coerência das respostas relativas às características atribuí-

das ao Eu-morto (pergunta nº 7) com base na plausibilidade de continuação após a 

morte atribuída a algumas dessas experiências. Para isso, averiguou-se se os inquiri-

dos que assinalaram determinada experiência ou característica do Eu-morto na expe-

riência de imaginação iriam atribuir a itens de natureza idêntica graus de plausibilida-

de após a morte significativamente diferentes e superiores aos atribuídos pelos inqui-

ridos que recusaram essa mesma característica ao Eu-morto.  

Numa primeira fase identificaram-se as experiências e características atribuídas 

ao Eu-morto (pergunta nº7) com itens de plausibilidade correspondentes: Necessida-

des Fisiológicas (itens Sentir fome, Sentir calor, Sentir sede), Visão (itens Ver, Ob-

servar uma coisa), Audição (itens Ouvir um som, Escutar), Tacto (itens Tocar numa 

coisa), Pensamento (itens Pensar sobre si próprio, Concentrar-se num assunto), Me-

mória (itens Recordar momentos do Passado), Sentimentos e emoções (itens Estar 

apaixonado, Sentir-se alegre, Sentir-se triste, Rir), Motivação e Sensação de agir de 

acordo com as próprias intenções (itens Desejar estar com alguém, Vontade de fazer 

uma coisa, Ansiar por um acontecimento, Tomar uma decisão moral), Consciência de 

si mesmo (itens Pensar sobre si próprio, Recordar momentos do passado, Concentrar-

se num assunto). 

A observação do Quadro 7.11 permite verificar que a diferença nas médias da 

plausibilidade vai no sentido esperado: todas as experiências foram avaliadas como 

mais plausíveis nos grupos de sujeitos que responderam afirmativamente às mesmas 

categorias de experiências na pergunta nº7. Os inquiridos parecem ter respondido de 

forma congruente ao longo do questionário no que respeita à representação do Eu-

morto.  

A informação disponível no quadro 7.11 (pág. 234) permite ainda constatar que a 

frequência de respostas positivas aos itens na pergunta nº7 está de acordo com o 

previsto: pelo menos 65.5% da amostra responde “Sim” quando se trata de experiên-

cias emocionais, epistémicas, motivacionais e perceptivas visuais e auditivas, enquan-

to apenas 6.5% a 28% da amostra responde “Sim” quando se trata das experiências 

psicobiológicas e do tacto. Os resultados parecem, assim, indicar que os sujeitos 

responderam de forma congruente ao longo das perguntas sobre a Representação do 

Eu-morto.
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Quadro 7.11 

Avaliação da consistência das respostas sobre as características e experiências do Eu-morto
91

 

 

Itens pergunta nº7 Itens Plausibilidade 

(pergunta nº9) 

Média de plausibilidade para respostas “Não” e “Sim” 

aos itens da perguntanº7 

Estatística de teste 

 

Necessidades 

Fisiológicas 

 

Sentir calor 

Sentir fome 

Sentir sede 

 

Não (Md = 2, n =130)       Sim (Md= 7,n=9) 

Não (Md= 1, n=130)         Sim (Md = 6,n=9) 

Não (Md = 1, n=130)        Sim (Md = 7,n=9) 

 

U = 8.93, W = 938, , p = .007 

U = 9.72, W = 1.017, p = .000 

U = 9.86, W = 1.031, p = .000 

 

Visão 

 

Observar 

Ver 

Não (M = 5.72, n=36)       Sim (n=103, M = 8.17) 

Não (M = 5.36, n=36)       Sim (n=103, M =7.97) 

t (46.740) = -4.139, p = .000), d = 0.85 

t (46.998) = -4.335, p = .000), d = 0.88 

 

Audição 

 

Escutar 

Ouvir 

Não (M =5.70, n=44)        Sim (n=95, M =7.59) 

Não (M = 5.77, n=44)       Sim (n=95, M =7.62) 

t (64,497) = -3.355 p = .000, d = 0.65 

t (67.760) = -4.456 p = .001, d = 0.64 

 

Tacto 

 

Tocar numa coisa Não (M =3.40, n=100)      Sim ( n= 39, M =6,08) t (137) = -4.648, p = .000, d = 0.14 

Pensamento Pensar sobre si 

Concentrar-se num assunto 

Não (Md = 6, n=25)          Sim (Md = 9,n=114) 

Não (Md = 4, n=25)          Sim (Md = 7,n=114) 

U = 1.894, W = 8.449, p = .009 

U = 2.206, W = 8.761, p = .000, 

 

Memória 

 

Recordar  momentos do passado Não (M =5.67, n=48)        Sim (n=91, M =8,56) t (65.111) = - 5.485, p = .000, d = 1.09 

Sentimentos  

e emoções 

Estar apaixonado 

Sentir-se alegre 

Sentir-se triste 

Rir 

Não (M= 4.81, n=36)        Sim (M=6.25, n=103) 

Não (M=5.11, n=36)         Sim (M=7.78, n=103) 

Não (M=5.00, n=36)         Sim (M=6.52, n=103) 

Não (M=4.92, n=36)         Sim (M= 7,17, n=103) 

t (137) = -2.315, p = .022, d = 0.40 

t (48.425) = -4.525, p = .000, d = 0.90 

t (137) =-2.568, p = .010, d = 0.44 

t(137) = -3.858, p = .000, d = 0.66 

 

Motivação Desejar estar com alguém 

Vontade de fazer uma coisa 

Ansiar por um acontecimento 

Tomar uma decisão moral 

Não (M=6.17, n=36)         Sim (M=8.01, n=103) 

Não (M=5.86, n=36)         Sim (M=7.43, n=103) 

Não (M=4.36, n=36)         Sim (M= 6.22, n=103) 

Não (M= 3.50, n=36)        Sim (M=6.27, n=103) 

t ( 46,528) = -3.123, p = .003, d = 0.38 

t ( 49.059) = -2.668, p = .010, d = 0.64 

t ( 137) = -3.448, p = .001, d = 0.71 

t (137) = -5.049, p = .000, d = 0.61 

 

Consciência de Si Pensar em si próprio 

Recordar momentos do passado 

Não (M=6.60, n=42)         Sim (M = 7.82, n=97) 

Não (M= 6.62, n=42)        Sim (M= 7.97, n=97) 

t ( 59.865) = -2.172, p = .034, d = 0.42 

t (61.862) = -2.307, p = .024, d = 0.44 
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 A selecção dos testes estatísticos foi feita tendo por base a mesma regra já adoptada ao longo deste capítulo: optou-se pela utilização de testes t-student, sempre que o N dos dois grupos foi igual 

ou superior a 30 e testes de Mann-Whitney, nos dois casos em que o N de um dos grupos é inferior a 30.  
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7.3.4.4. Estrutura factorial subjacente aos 19 itens de plausibilidade de 

continuação após morte 

Com o intuito de melhor compreender a estrutura subjacente aos itens usados para 

medir a plausibilidade de continuação após a morte
92

, realizámos uma análise factori-

al exploratória. A hipótese nula do teste de esfericidade de Bartlett foi rejeitada 

(X2=1800,430; p=.000), indicando que os nove itens se correlacionam entre si. A 

medida de Kaiser-Meyer-Olkin tem um valor elevado e próximo da unidade (KMO = 

.853), indicando que uma proporção elevada da variância dos itens pode ser atribuída 

a factores subjacentes. No seu conjunto, estes dois resultados indicam que os dados 

são susceptíveis de análise factorial. 

Nesta análise, utilizámos o método de componentes principais para extracção das 

dimensões latentes, impondo-lhe em seguida uma rotação pelo método Varimax, de 

forma a aumentar a sua interpretabilidade. Tendo em conta que a solução factorial 

com base na retenção dos componentes com eigenvalue igual ou superior à unidade 

era pouco clara, incluindo um factor que parece irrelevante obtendo saturações signi-

ficativas de apenas um item, foi realizada uma simulação com a ferramenta Monte 

Carlo PCA Parallel analysis (Horn, 1965; Watkins, 2006; Zwick, & Velicer, 1986), 

que sugeriu a retenção dos factores com eigenvalue igual ou superior a 1.7249.  

Foi então obtida uma solução com 3 factores que explica 63.6% da variância total 

das respostas (ver Quadro 7.12, pág. 236). 
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 As categorias teóricas com base nas quais os itens foram criados são: Experiências psicobiológi-

cas (itens: Sentir Fome, Sentir Calor, Sentir sede), Experiências perceptivas (itens: Ver, Observar uma 

coisa, Escutar, Ouvir um som, Tocar numa coisa), Experiências emocionais (itens: Estar apaixonado, 

Rir, Sentir-se triste, sentir-se alegre), Experiências motivacionais (itens: Desejar estar com alguém, 

Vontade de fazer uma coisa, Ansiar por um acontecimento e Tomar uma decisão moral) e Experiências 

epistémicas (itens: Recordar momentos do passado, Pensar em si próprio, Concentrar-se num assunto).  
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Quadro 7.12 

Saturações Factoriais após Rotação Varimax 

 
Itens FP1 FP2 FP3 

Pensar sobre si mesmo 

Recordar momentos do passado 

Ansiar por um acontecimento 

Desejar estar com alguém 

Vontade de fazer uma coisa 

Estar apaixonado 

Tomar uma decisão moral 

Concentrar-se num assunto 

Sentir-se triste 

Escutar 

Ouvir um som  

Ver 

Observar uma coisa 

Rir 

Sentir-se alegre 

Tocar numa coisa 

Sentir sede 

Sentir fome 

Sentir calor 

.819 

.796 

.734 

.722 

.714 

.671 

.658 

.622 

.517 

.246 

.199 

.274 

.360 

.232 

.312 

.031 

.100 

.088 

.074 

.153 

.167 

.147 

.186 

.390 

.175 

.296 

.474 

.203 

.874 

.825 

.859 

.789 

.683 

.563 

.464 

.054 

.070 

.208 

.013 

.142 

.137 

.020 

.124 

.147 

.203 

.071 

.129 

.087 

.133 

.036 

.013 

.172 

.088 

.398 

.922 

.917 

.815 

  

Eigenvalue 

% de Variância explicada 

α de Cronbach 

 

7.765 

25.642 

0.894 

 

2.483 

23.695 

0.884 

 

1.817 

14.263 

0.887 

 

O factor FP1 explica 25.6% da variância total e associa-se preferencialmente a 

nove dos dezanove itens, integrando itens que descrevem experiências epistémicas, 

emocionais e motivacionais. O factor FP2 reúne sete itens e é responsável por 23.7% 

da variância das respostas, incluindo experiências perceptivas e duas emocionais. O 

factor FP3 com apenas 3 itens é responsável pela menor percentagem da variância 

total (14.3%), reunindo os três itens relativos a experiências psicobiológicas. 

A consistência interna de cada um dos três factores é elevada, sendo o valor do α 

de Cronbach superior a 0.8 para todos.  

A estrutura factorial obtida sugere, de acordo com os resultados do Estudo I, que 

as experiências emocionais, epistémicas e motivacionais são avaliadas de forma 

idêntica quanto à sua plausibilidade de continuação após a morte. Existem no entanto 

duas experiências emocionais: Rir e Sentir-se alegre que surgem juntamente com as 

experiências perceptivas, o que poderá indicar que são avaliadas de forma mais seme-

lhante às experiências perceptivas no que respeita à sua plausibilidade de continuação 

após a morte. As experiências psicobiológicas constituem uma dimensão distinta das 

experiências perceptivas, emocionais, epistémicas e motivacionais, constituindo a 

categoria mais homogénea quanto à plausibilidade de continuação após a morte. 
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7.3.4.5. Representação do Eu-morto: síntese 

O Eu-morto parece ser representado como capaz de continuar a ter experiências 

epistémicas, emocionais, motivacionais e perceptivas. A percepção está no entanto 

limitada à visão e audição, que parecem ser consideradas distintas das outras modali-

dades sensoriais, tal como já tinha sido indicado pelos resultados obtidos no Estudo I. 

O Sexo parece afectar pouco a atribuição de características e experiências ao Eu-

morto. No entanto, a Área de Estudo surgiu associada a algumas características, como 

o Pensamento, Motivação, Sensação de agir de acordo com as suas intenções e Cons-

ciência de si mesmo, todas com percentagens de resposta mais elevadas entre os 

alunos de Psicologia.  

O tipo de crença na VAM parece ter influenciado a representação do Eu-morto, 

não só ao nível das características que lhe foram atribuídas como também da avalia-

ção da plausibilidade de continuar a ter várias experiências após a morte. Regra geral, 

a Dúvida sobre acerca da existência de VAM ou a Crença numa VAM com Eu tendem 

a aumentar a percentagem com que diversas características são atribuídas ao Eu-

morto (pergunta nº7) e o grau de plausibilidade de continuação atribuído a várias 

experiências (pergunta nº9), comparativamente aos resultados exibidos pelos partici-

pantes que não acreditam na VAM ou acreditam numa VAM sem Eu. De acordo com 

o verificado no Estudo I, a crença numa VAM sem Eu tende a diminuir a percentagem 

de resposta ou o grau de plausibilidade atribuído, mesmo quando comparada com a 

Ausência de crença, o que sugere que a teorização do Eu subjacente às crenças na 

VAM tem mais relevância para a representação do Eu-morto do que a simples crença 

versus descrença numa VAM. 

Apesar destas variações e diferenças, existe um padrão comum de resposta, tradu-

zido no facto de as características e experiências mais (epistémicas, emocionais, 

motivacionais e perceptivas -visão e audição) e menos (psicofisiológicas e percepti-

vas de outras modalidades sensoriais) atribuídas ao Eu-morto serem as mesmas nos 

quatro grupos de crenças. 

A experiência de imaginação da própria morte afecta igualmente a representação 

do Eu-morto: experiências de Continuação do Eu surgem associadas a percentagens e 

médias mais elevadas de atribuição de experiências epistémicas, emocionais, motiva-

cionais e perceptivas (visuais e auditivas) ao Eu-morto.  

A análise factorial revelou factores encontrados que parecem traduzir de forma 

adequada as categorias teóricas, juntando no primeiro factor (FP1), as experiências 

epistémicas, emocionais e motivacionais (o mesmo acontecera em Bering, 2002), no 

segundo factor (FP2) as experiências perceptivas e duas experiências emocionais (Rir 

e Sentir-se alegre) e no terceiro factor (FP3) os itens psicobiológicos. A consistência 

interna destes 3 factores é elevada. 
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7.3.5.  Grau de dependência do corpo das 19 experiências 

7.3.5.1. Análise por item 

Os inquiridos avaliaram a dependência do corpo de 19 experiências
93

 através de 

uma escala de dez níveis (de 1 – Nada Plausível a 10 – Muito Plausível). Na Figura 

7.6, apresenta-se a distribuição percentual das respostas para cada uma das 19 experi-

ências, estando os itens ordenados de acordo com a percentagem de respostas nos 

valores mais baixos da escala de dependência. 

 

 

 

Figura 7.6. Dependência do corpo (percentagem de respostas em cada ponto da 

escala por item) 

 

A Figura 7.6 permite verificar que há experiências como Sentir sede, Sentir fome 

e Tocar numa coisa, a que mais de 30% dos inquiridos atribuem a dependência má-

xima (pontuação 10), e que têm mais de 60% de respostas com valores entre 8 e 10. A 

experiência Sentir calor apresenta também uma percentagem elevada de respostas no 

extremo superior da escala, com pelo menos mais de 50% de respostas entre os valo-
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res 8 e 10. Sentir sede, Sentir fome, Tocar numa coisa e Sentir calor parecem poder 

considerar-se as experiências consideradas mais dependentes do corpo. 

As experiências Ver, Ouvir, Escutar e Observar, apresentam também uma per-

centagem elevada de respostas no extremo superior da escala, com pelo menos cerca 

de 40% de inquiridos a atribuir-lhe valores entre os 8 e 10 pontos na escala de plausi-

bilidade. 

Já as experiências Pensar sobre si próprio, Recordar momentos do Passado e 

Tomar uma decisão Moral parecem ser as consideradas pela amostra como menos 

dependentes do corpo, apresentando cerca de 30% de respostas no extremo inferior da 

escala (pontuação 1) e 50% de respostas entre os valores mais baixos da escala (1 e 

2). Outras experiências classificadas com valores baixos de dependência do corpo 

são: Sentir-se Triste, Ansiar por um acontecimento e Sentir-se Alegre, com mais de 

50% de respostas entre os valores 1 e 3 e cerca de 70% de respostas entre os valores 1 

e 4 da escala de dependência; Vontade de fazer uma coisa, Estar apaixonado e Dese-

jar estar com alguém, com pelo menos 40% de respostas entre os valores 1 e 3 da 

escala. 

Resultados semelhantes obtém-se se, em vez de olharmos para a distribuição dos 

valores atribuídos a cada experiência, considerarmos as respectivas médias (Figura 

7.7). Assim, os itens com dependência do corpo média mais elevada são: Sentir Sede 

(M = 7.88, DP = 2.52), Sentir Fome (M = 7.84, DP = 2.28), Tocar numa coisa (M = 

7.67, DP = 2.43) e Sentir Calor (M = 7.19, DP = 2.58). Os itens com dependência 

média mais baixa são: Pensar sobre si próprio (M = 3.36, DP = 2.63), Tomar uma 

decisão moral (M = 3.50, DP = 2.68), Recordar momentos do passado (M = 3.55, DP 

= 2.70), Ansiar por um acontecimento (M = 3.57, DP = 2.48), Sentir-se triste (M = 

3.60, DP = 2.47), Sentir-se alegre (M = 3.83, DP = 2.59), Estar apaixonado (M = 

4.16, DP = 2.88), Desejar estar com alguém (M = 4.53, DP = 2.79), Concentrar-se 

num assunto (M = 4.53, DP = 2.63) e Vontade de fazer uma coisa (M = 4.58, DP = 

2.58). 
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Figura 7.7. Dependência do corpo dos 19 itens organizados pelas categorias Psico-

biológica, Perceptiva, Motivacional, Emocional e Epistémica (média + Int. Conf. 

95%) 

 

7.3.5.2. Efeito das Crenças na VAM, Experiência de imaginação, Sexo e Área 

de estudo na avaliação da dependência do corpo dos 19 itens 

A aplicação de testes de Kruskal-Wallis revelou que o tipo de experiência de 

imaginação e tipo de crença na VAM agrupada não tiveram um efeito estatisticamen-

te significativo sobre a avaliação da dependência do corpo de nenhum dos 19 itens (p 

> .052, p > .051, p > .103, respectivamente). Também não foi encontrada qualquer 

relação significativa entre o grau de crença na VAM e a avaliação de dependência do 

corpo. 

Foram, no entanto, encontradas diferenças significativas entre sexos relativamente 

à resposta média dos itens seguintes (ver Quadro 7.13(1)): Desejar estar com alguém 

(t = -2.717, gl = 56.793, p = .005, d = 0.53), Vontade de fazer uma coisa ( t = 2.263, 

gl = 137, p = .013, d = 0.39), Rir ( t = 2.151, gl = 127, p = .033, d = 0.37), Sentir-se 

alegre ( t = 1.800, gl = 60.558, p = .039, d = 0.34) e Ansiar estar com alguém (t = 

1.696, gl = 137, p = .046, d = 0.29), nos quais as mulheres obtiveram um nível médio 

de resposta média sempre inferior ao dos homens, e Observar uma coisa (t = -1.837, 

gl = 137, p = .034, d = 0.31), no qual as mulheres mostraram uma resposta média 

superior à dos homens. 

A avaliação da dependência do corpo foi também afectada pela área de estudo, 

tendo sido encontradas diferenças significativas com uma dimensão média a elevada 

entre alunos de Psicologia e Geografia na resposta aos seguintes itens: Sentir calor (t 
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= 2.480, gl = 105.724, p = .015, d = 0.46), Sentir fome (t = 1.876, gl = 95.837, p = 

.064, d = 0.34), Ver (t = 3.088, gl = 137, p =.002, d = 0.53), Sentir sede (t = 1.684, gl 

= 92.452, p = .096, d = 0.66), Tocar numa coisa (t= 2.515, gl = 103.245, p = .013, d = 

0.45), Observar uma coisa (t = 3.303, gl = 137, p = .001, d = 0.57) e Escutar (t = 

2.512, gl = 137, p = .013, d = 0.43), em que os alunos de Psicologia obtiveram res-

postas médias mais elevadas do que os alunos de Geografia; pelo contrário, em Dese-

jar ( t = -3.593, gl = 88.8, p = .001, d = 0.66), Tomar uma decisão moral (t = -1.843, 

gl = 99.974, p = .068, d = 0.33), Sentir-se alegre (t = -3.488, gl = 80.325, p = .001, d 

= 0.65), Pensar sobre si mesmo (t = -1.982, gl = 96.922, p = .050, d = 0.36), Ansiar 

por um acontecimento (t = - 2.949, gl = 84.278, p = .004, d = 0.55), Estar apaixonado 

(t = -1.814, gl = 92.493, p = .073, d = 0.33), Vontade de fazer uma coisa (t = -2.391, 

gl = 99.660, p = .019, d = 0.42) e Recordar momentos do passado (t = -2.243, gl = 

97.127, p = .027, d = 0.40), os alunos de Psicologia indicaram níveis médios inferio-

res aos dos alunos de Geografia. 
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Quadro 7.13(1)  

Dependência do Corpo das 19 Experiências por Sexo, Área de estudo e Crenças na VAM 

 
 Sexo masculino 

 

M      DP 

Sexo feminino 

 

M     DP 

Psicologia 

 

M     DP 

Geografia 

 

M     DP 

Sentir fome 7.73    2.44 7.89    2.23 8.16    1.93 7.39    2.65 

Sentir sede 7.75    2.80 7.93    2.41 8.20    2.08 7.42    3.00 

Sentir calor 6.80    2.84 7.34    2.47 7.65    2.33 6.53    2.80 

Tocar numa coisa 7.35    2.76 7.80    2.29 8.11    2.16 7.04    2.68 

Ver 5.65    3.09 6.46    2.69 6.83    2.53 5.37    3.02 

Observar uma coisa 5.30    2.85 6.26    2.78 6.62    2.69 5.07    2.78 

Escutar 5.98    3.03 6.23    2.51 6.62    2.53 5.49    2.72 

Ouvir um som 6.50    3.27 6.99    2.72 7.07    2.64 6.53    3.20 

Ansiar por um acontecimento 4.13    2.67 3.34    2.37 3.02    1.83 4.35    3.03 

Desejar estar com alguém 5.65    3.31 4.08    2.43 3.80    2.14 5.58    3.27 

Vontade de fazer uma coisa 5.35    2.64 4.27    2.50 4.13    2.23 5.23    2.90 

Tomar uma decisão moral 3.75    2.98 3.39    2.56 3.13    2.36 4.02    3.04 

Recordar momentos do passado 3.50    2.60 3.58    2.75 3.11    2.30 4.19    3.10 

Pensar sobre si próprio 3.62    2.74 3.25    2.59 2.98    2.24 3.91    3.04 

Concentrar-se num assunto 4.10    2.65 4.70    2.61 4.62     2.56 4.39    2.73 

Sentir-se triste 4.03    2.68 3.42    2.37 3.32    2.09 4.00    2.89 

Sentir-se alegre 4.50    2.95 3.56    2.38 3.16    1.79 4.79    3.20 

Estar apaixonado 4.85    3.21 3.88    2.70 3.77    2.37 4.72    3.43 

Rir 6.03    2.93 4.97    2.48 5.18    2.50 5.40    2.88 
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Quadro 7.13 (2)  

Dependência do Corpo das 19 Experiências por Sexo, Área de estudo e Crenças na VAM 

 
 Ausência de crença 

M     DP 

Dúvida acerca da VAM 

M    DP 

Crença numa VAM com Eu 

M     DP 

Crença numa VAM sem Eu 

M DP 

Sentir fome 7.94    2.028 7.98    2.13 7.53    2.67 8.25    2.01 

Sentir sede 7.67    2.61 7.67    2.61 7.94    2.69 7.50    2.43 

Sentir calor 6.36    2.74 7.50    2.38 7.15    2.33 7.17    1.80 

Tocar numa coisa 7.19    2.65 8.23    2.34 7.62    2.43 7.25    1.91 

Ver 6.28    2.79 6.89    2.52 5.68    3.18 5.83    3.18 

Observar uma coisa 6.03    2.68 6.89    2.65 5.17    2.95 5.75    2.14 

Escutar 6.36    2.61 6.52    2.72 5.62    2.79 6.33    1.92 

Ouvir um som 6.72    2.70 7.57    2.54 6.21    3.37 7.08    2.19 

Ansiar por um acontecimento 3.78    2.20 3.50    2.44 3.32    2.64 4.17    2.89 

Desejar estar com alguém 4.36    2.85 4.34    2.49 4.38    3.08 6.33    2.10 

Vontade de fazer uma coisa 4.81    2.42 4.82    2.69 4.02    2.58 5.25    2.53 

Tomar uma decisão moral 3.75    2.85 2.95    2.06 3.64    3.08 4.17    2.48 

Recordar momentos do passado 3.64    2.67 3.32    2.34 3.47    3.07 4.50    2.57 

Pensar sobre si próprio 3.56    2.44 2.93    2.33 3.49    2.96 3.83    2.98 

Concentrar-se num assunto 4.58    2.79 3.98    2.10 4.94    2.96 4.75    2.42 

Sentir-se triste 3.64    2.58 3.48    2.30 3.51    2.81 4.08    2.02 

Sentir-se alegre 4.22    2.49 3.59    2.18 3.72    3.06 3.92    2.35 

Estar apaixonado 3.94    2.69 3.93    2.86 4.13    2.94 5.75    3.14 

Rir 5.92    2.47 5.25    2.48 4.87    3.03 5.00    2.09 
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7.3.5.3. Estrutura factorial subjacente aos 19 itens sobre dependência do 

corpo 

No intuito de melhor compreender a estrutura subjacente aos itens da escala de 

dependência do corpo, realizámos uma análise factorial exploratória. A hipótese nula 

do teste de esfericidade de Bartlett foi rejeitada (X2 =1676.415; p =.000), indicando 

que os dezanove itens se correlacionam entre si. A medida de Kaiser-Meyer-Olkin 

tem um valor elevado e próximo da unidade (KMO = .881), indicando que uma 

proporção elevada da variância dos itens pode ser atribuída a factores subjacentes. No 

seu conjunto, estes dois resultados indicam que os dados são susceptíveis de análise 

factorial. 

Nesta análise, utilizámos o método de componentes principais para extracção das 

dimensões latentes, impondo-lhe em seguida uma rotação pelo método varimax, de 

forma a aumentar a sua interpretabilidade. Tendo em conta que a solução factorial 

com base na retenção dos componentes com eigenvalue igual ou superior à unidade 

era pouco clara, apresentando vários itens com saturações elevadas em mais do que 

um factor, adoptou-se novamente o critério sugerido pela simulação com a ferramenta 

Monte Carlo PCA Parallel analysis (Horn, 1965; Watkins, 2006; Zwick, & Velicer, 

1986), que sugeriu a retenção dos factores com eigenvalue igual ou superior a 1.7249.  

Foi então obtida uma solução com 3 factores que explica 65% da variância total 

das respostas. A solução factorial após rotação varimax encontra-se apresentada no 

Quadro 7.14.  
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Quadro 7.14 

Saturações Factoriais após Rotação Varimax 
Itens FP1 FP2 FP3 

Pensar sobre si mesmo 

Recordar momentos do passado 

Estar apaixonado 

Ansiar por um acontecimento 

Sentir-se alegre 

Tomar uma decisão moral 

Sentir-se triste 

Vontade de fazer uma coisa 

Desejar estar com alguém 

Concentrar-se num assunto 

Observar uma coisa 

Escutar  

Ver 

Ouvir um som 

Rir 

Tocar numa coisa 

Sentir sede 

Sentir fome 

Sentir calor 

.867 

.811 

.804 

.796 

.793 

.781 

.766 

.762 

.696 

.665 

.100 

.154 

.062 

.088 

.375 

-.223 

-.021 

-.043 

-.001 

.131 

.168 

.071 

-.008 

.174 

-.018 

.032 

.162 

-.022 

.305 

.863 

.818 

.841 

.761 

.552 

.547 

.122 

.038 

.313 

-.172 

-.252 

.128 

-.095 

.013 

-.176 

.236 

-.010 

.123 

-.141 

.015 

.188 

.103 

.181 

.011 

.400 

.904 

.845 

.680 

 Eigenvalue 

% de Variância explicada 

α de Cronbach 

6.675 

32.956 

0.806 

2.483 

19.089 

0.854 

1.817 

13.016 

0.929 

 

O factor 1D explica a maior parte da variância total (33%) e associa-se preferen-

cialmente a onze dos dezanove itens, reunindo as experiências epistémicas, emocio-

nais e motivacionais. O factor 2D explica 19% da variância total e reúne sete itens 

pertencentes à categoria das experiências perceptivas e um item emocional (Rir). O 

factor 3D agrupa os três itens psicobiológicos e é responsável por 13.2% da variância 

das respostas. 

Os três factores apresentam uma consistência interna elevada, já que o α de Cron-

bach é superior a 0.8 para os FP1 e FP2 e superior a 0.9 para o Factor FP3.  

A estrutura subjacente aos itens é idêntica quer considerando a sua avaliação 

quanto à plausibilidade de continuação, quer quanto à sua dependência do corpo. O 

item Rir, surge separado das restantes experiências emocionais em ambos os casos, 

sugerindo que poderá ser o item emocional a ser excluído da versão final. 

7.3.5.4. Avaliação da dependência do corpo dos 19 itens: síntese 

As experiências consideradas mais dependentes do corpo parecem ser as Psicobi-

ológicas (Sentir sede, Sentir fome e Sentir calor) e uma experiência perceptiva (Tocar 

numa coisa). A avaliação do grau de dependência do corpo das dezanove experiências 

parece ter sido afectada apenas pelo Sexo e pela Área de Estudo dos participantes, já 

que nem o Tipo de Experiência de imaginação, nem as crenças religiosas ou as cren-
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ças na VAM demonstraram ter qualquer efeito no grau de dependência do corpo 

médio atribuído aos itens. 

Para os itens em que foi detectada uma diferença significativa entre os sexos, as 

mulheres atribuíram, regra geral, graus de dependência do corpo médios inferiores 

aos homens. 

No que diz respeito ao efeito da Área de Estudo, os alunos de Psicologia avalia-

ram as experiências psicobiológicas e perceptivas como mais dependentes do corpo e 

as experiências epistémicas, emocionais e motivacionais como menos dependentes do 

corpo do que os alunos de Geografia. Esta diferença é curiosa porque poderá sugerir 

que os alunos de Psicologia tiveram mais dificuldade em separar o seu conhecimento 

científico da sua experiência pessoal no caso das experiências psicobiológicas e 

perceptivas e que o contrário possa ter acontecido no caso dos alunos de Geografia. 

A estrutura factorial encontrada para os 19 itens, no que respeita à sua dependên-

cia do corpo é idêntica à obtida para a plausibilidade de continuação após a morte.  

7.3.6.  Relação entre Dependência do corpo e Plausibilidade de 

continuação após a morte  

As análises que se apresentam nesta secção permitem explorar a relação entre a 

avaliação da dependência do corpo e a avaliação da plausibilidade de continuação 

após a morte, de forma a verificar, de acordo com o hipotetizado e sugerido pelos 

resultados obtidos no Estudo I, se as experiências consideradas mais plausíveis de 

continuar após a morte tendem a ser consideradas pouco dependentes do corpo.  

Uma comparação das médias de resposta a cada um dos 19 itens permite constatar 

que, regra geral, quando a média de dependência do corpo de um item é elevada 

(acima dos 5/6 pontos) a média de plausibilidade de continuação após a morte é baixa 

(abaixo do 5) e vice-versa (Figura 7.8). Há no entanto quatro itens em que ambas as 

médias surgem próximas e acima do valor 5: Escutar, Ouvir um som, Ver e Observar 

uma coisa. 
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Figura 7.8. Grau de dependência do corpo e plausibilidade de continuação após a 

morte  (média +/- Int. Conf. 95%) 

 

Testes t-student revelaram que a diferença de médias para os 19 pares é significa-

tiva (p < .008) e dimensão elevada (d > 0.54) em todos os casos excepto para o par: 

Ouvir um som (t = -0.141, gl = 138, p = -.680). 

Apenas quatro experiências tiveram pontuação superior na dependência do corpo 

do que na plausibilidade de continuação após a morte: as 3 experiências psicobiológi-

cas e uma experiência perceptiva, Tocar numa coisa. Este resultado está de acordo 

com o esperado. Mesmo no caso dos itens perceptivos cuja diferença entre dependên-

cia e plausibilidade não é tão clara: Ver, Observar e Escutar, a diferença vai no senti-

do de a plausibilidade ser mais elevada que a dependência. 

Foi calculada uma correlação tendo em conta a resposta média de plausibilidade e 

dependência para os 19 itens e verificou-se a existência de uma relação negativa 

significativa entre as duas variáveis: r = -0.625, p =.004. A previsão de que a avalia-

ção da plausibilidade de determinada experiência continuar a integrar a actividade do 

Eu-morto está relacionada com avaliação da dependência do corpo dessa experiência 

parece ser apoiada pelos dados. 
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Figura 7.9. Associação entre o grau médio de dependência do corpo e de plausibili-

dade de continuação após a morte (linhas assinalam a média total para cada variável) 

 

Na Figura 7.9, encontramos no 1º quadrante as experiências consideradas mais 

plausíveis de continuar a ocorrer após a morte, com uma classificação média acima da 

média total para os 19 itens (M = 6.04) e verificamos como são as que têm as médias 

de dependência mais baixa do conjunto dos 19 itens (abaixo da média total M = 5.28), 

pertencendo às categorias epistémica, emocional e motivacional. No 2º quadrante 

encontramos as experiências perceptivas visuais e auditivas, com médias de plausibi-

lidade idênticas às mais elevadas do 1º quadrante, mas com médias de dependência 

acima da média global. No 3ª quadrante encontramos experiências que obtiveram 

uma classificação média de plausibilidade abaixo da média total, e com uma classifi-

cação média de dependência do corpo também abaixo da média total. Parecem ser 

experiências que apesar de classificadas como pouco dependentes do corpo não são 

consideradas tão plausíveis de continuar após a morte como as experiências do 1º 

quadrante, talvez devido a serem pouco congruentes com as expectativas gerais 

relativamente à VAM (ver capitulo anterior, pág. 193). No 4º quadrante encontram-se 

as experiências consideradas menos plausíveis de continuar após a morte e que são 

concomitantemente as consideradas mais dependentes do corpo do conjunto (experi-

ências psicobiológicas e Tocar numa coisa). 

A análise deste gráfico permite verificar que as experiências consideradas mais 

plausíveis de continuar após a morte tendem a ser avaliadas como menos dependentes 

do corpo do que aquelas que são consideradas pouco plausíveis de continuar após a 

morte. Mais uma vez se verifica que as experiências perceptivas visuais e auditivas 
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são avaliadas de forma distinta de outras experiências perceptivas (neste caso, o 

tacto), quer no que respeita à plausibilidade de continuação após a morte, quer no que 

respeita à dependência do corpo.  

7.3.7.   Análise de dados relativa à selecção de itens finais a incluir no 

questionário 

7.3.7.1. Itens finais a incluir nas escalas de dependência do corpo e 

plausibilidade de continuação  

As categorias com itens em teste eram: Perceptiva (Observar uma coisa, Ver, Es-

cutar, Ouvir um Som e Tocar numa coisa); Emocional (Rir, Sentir-se triste, Sentir-se 

alegre e Estar apaixonado) e Motivacional (Desejar estar com alguém, Vontade de 

fazer uma coisa, Ansiar por um acontecimento e Tomar uma decisão moral). 

A decisão teve em conta o grau em que a saída dos itens em teste afectaria o alfa 

de Cronbach da categoria. No caso dos itens perceptivos, verifica-se que os itens 

Escutar e Observar uma coisa são aqueles com saturação mais elevada no factor 2D e 

que Tocar numa coisa é o item com saturação mais baixa. A saída dos itens Observar 

uma coisa e Escutar seria aquela que prejudicaria mais o alfa de Cronbach (de 0,854 

passaria a 0,806), enquanto a saída do item Tocar numa coisa favorece o alfa (de 

0,854 a 0,877). O conjunto desta informação parece apontar no sentido de permanece-

rem os itens Escutar e Observar uma coisa em vez de Ver e Ouvir um som, e põem 

em causa a necessidade da categoria “perceptiva” necessitar de 3 itens, já que Tocar 

numa coisa parece não ser um item em sintonia com os outros itens, de acordo aliás 

com o verificado no Estudo I, que mostrou que das 5 modalidades sensoriais há uma 

divisão em dois grupos: visão e audição de um lado e as 3 restantes de outro. Ainda 

assim, a sua inclusão permitirá sempre fazer a devida comparação das modalidades 

visuais e auditivas com outras modalidades sensoriais, criando condições para verifi-

car a robustez da diferença encontrada até aqui. 

Nos itens motivacionais, Tomar uma decisão Moral parece ser o item a eliminar 

já que é aquele que surge separado dos itens motivacionais na primeira solução facto-

rial encontrada. Além disso, o alfa de Cronbach para o conjunto dos itens motivacio-

nais usados, decresce menos com a saída desse item do que qualquer outro. 

No caso dos itens emocionais, Rir é claramente o item a eliminar, já que perma-

nece separado dos outros itens emocionais mesmo na solução factorial a 3 factores. 

7.3.7.2. Efeito de ordenação dos itens nas escalas sobre o grau de dependência 

do corpo e plausibilidade de continuação após a morte  

De forma a analisar o possível efeito da ordenação dos itens nas escalas sobre o 

grau de dependência do corpo e sobre a plausibilidade de continuação após a morte, 
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foi realizado um teste de One-way ANOVA para comparar a resposta aos 19 itens, 

nas 3 ordenações aplicadas à amostra. O teste de homogeneidade da variância de 

Levene, mostrou que apenas 4 itens, na escala de grau de dependência do corpo, 

apresentam heterogeneidade de variância. Esses itens são: Sentir-se triste (F = 7.543, 

gl = 2,136, p= .001), Sentir sede (F = 4,.950, gl = 2,136, p = .008), Estar apaixonado 

(F = 3.235, gl = 2,136, p = .042) e Recordar momentos do passado (F = 3.422, gl = 

2,136, p = .035). Para esses itens foi usada a correcção de Welch e comparações post-

hoc com o Teste de Games-Howell. 

Relativamente à ordenação dos itens de plausibilidade de continuação após a mor-

te não foram detectadas diferenças significativas nas respostas médias às três opções 

testadas. No que respeita à ordenação dos itens de dependência do corpo, foi encon-

trado um efeito de dimensão média os seguintes itens: Sentir-se triste (F = 4.852, gl = 

2, 86.830; p= .005, η2 =0.076) e Vontade de fazer uma coisa (F= 3,464, gl = 2, 

22.243, p = .034, η2 = 0.048). 

Comparações post-hoc com o Teste LSD de Fisher revelaram que para o item 

“Vontade de fazer uma coisa”, a média de resposta foi significativamente superior na 

ordenação B do que na A (I.C. a 95% ] -2.57, -0.93], p = .026). O teste de Games-

Howell revelou que para o item Sentir-se triste, mais uma vez, a média de resposta foi 

significativamente superior para a ordenação B do que A  (I.C. a 95% ] -2.65, -0.33]; 

p =.008). 

Os dados obtidos parecem indicar que a ordenação dos itens não afecta significa-

tivamente a resposta sobre a plausibilidade de continuação após a morte, e que tem 

uma influência mínima na avaliação do grau de dependência do corpo, já que dois 

itens apresentam diferenças médias de acordo com a ordenação aplicada. Sendo 

difícil garantir o mesmo número de respostas em mais do que uma ordenação dos 

itens do questionário numa aplicação online, como se pretende fazer no Estudo III, e 

tendo em conta que as diferenças encontradas são mínimas, optou-se por incluir 

apenas uma ordenação na forma final do questionário. Tendo em conta que a forma C 

parece ser aquela que produz menos diferenças significativas relativamente a outras 

ordenações possíveis, optámos por usar a forma C.  

7.3.8.   Discussão 

O Estudo II teve como principais objectivos testar a eficácia do QRPM como téc-

nica para recolher os dados necessários à conclusão da investigação, verificar a robus-

tez dos dados já encontrados e averiguar o efeito das crenças explícitas na VAM na 

representação do Eu-morto. 

Nesta secção iremos começar por discutir em que medida este estudo permitiu 

avaliar a robustez dos dados encontrados no Estudo I e contribuir para averiguar o 

efeito das crenças explícitas na VAM na representação do Eu-morto. Para isso, ire-



 251 

mos considerar os resultados obtidos relativamente à Experiência de imaginação da 

própria morte e Representação do Eu-morto. 

7.3.8.1. Imaginação da própria morte  

7.3.8.1.1. Experiência de imaginação e imagens associadas 

A maior parte da amostra (79.1%) imaginou a sua própria morte como um estado 

de Continuação do Eu, que na maior parte dos casos implicou a sensação de ser um 

Observador da própria morte (56.1%). Apenas 12.9% da amostra imaginou a sua 

morte exclusivamente como uma experiência de Ausência do Eu e mais de metade 

relatou ter sentido dificuldade em imaginar a sua morte como o fim total de si pró-

prios (50.4%). A sensação de ser difícil imaginar a morte como fim total chegou 

mesmo a ser a experiência considerada mais saliente durante o exercício de imagina-

ção para 11% dos participantes, tendo sido a única por eles relatada. As respostas 

abertas revelam descrições bastante claras desta sensação de dificuldade ou mesmo 

impossibilidade de imaginar o fim total de si mesmo, bastante semelhantes às encon-

tradas nas entrevistas (Estudo I, Cap.6):  

“As capacidades mentais continuavam presentes. Embora tenha consciência 

que quando uma pessoa morre também morrem as suas capacidades mentais, 

não consegui imaginar a ausência de mim mesma, continuava a pensar e a 

ter consciência” (Quest.3, sexo feminino, 21 anos, estudante de psicologia). 

Este conjunto de dados parece traduzir a tendência identificada no Estudo I para 

imaginar a morte como um estado em que o Eu continua a existir e em que o sujeito 

se sente como um observador da própria morte, tendo dificuldade em imaginar a 

morte como um estado de aniquilação total da experiência do Eu-sujeito.  

Foi possível apurar, tal como no Estudo I, a existência de cinco estilos de imagi-

nação da própria morte, que combinam tipos de experiência e tipos de imagem espe-

cíficos. Não existe uma sobreposição total entre os cinco estilos encontrados neste 

estudo e no anterior, mas há semelhanças que sugerem, mais uma vez, a existência de 

padrões imagéticos relativamente estáveis que caracterizam a imaginação da própria 

morte. O dendrograma obtido neste estudo é bastante mais claro do que no estudo 

anterior. Talvez a presença de uma amostra maior tenha permitido apurar de forma 

mais precisa a proximidade entre tipos de experiência e imagens. 

A Ausência do Eu implicou novamente a imaginação de Escuridão e Vazio. A 

Imaginação num momento anterior à morte surgiu também, novamente, associada à 

imagem mental de um Hospital. Ainda de acordo com o Estudo I não foi possível 

encontrar uma associação entre as imagens Energia e Luz e algum tipo específico de 

experiência de imaginação, ainda que surjam bastante próximas uma da outra. 
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As experiências de Continuação do Eu, Observação da própria morte e Dificul-

dade em imaginar a morte como fim total foram acompanhadas de imagens mentais 

como o corpo inanimado e a reacção dos entes queridos. 

Estas imagens mentais no espaço de representação durante o exercício parecem 

traduzir a observação do que está a acontecer ao Eu-objecto (corpo inanimado) e uma 

tentativa de prever a reacção dos outros (reacção dos entes queridos). 

Tendo em conta que a consciência de si próprio e a teoria da mente parecem de-

pender dos mesmos mecanismos faz sentido que ambas sejam accionadas durante este 

exercício, já que a morte é imaginada como algo que acontece à componente mais 

pública, social e corporal do Eu, e que o Eu-sujeito continua a ser experienciado 

durante o exercício como a entidade psicológica que observa a morte do Eu-objecto.  

Já a Continuação ligada ao corpo, parece ter implicado imagens mentais como 

Caixão, Funeral e Cemitério no espaço de representação. Enquanto o estilo de imagi-

nação anterior parece traduzir uma deslocação espacial do Eu-sujeito observador 

relativamente ao corpo inanimado, que é visto de fora, este estilo de imaginação 

implica que a experiência do Eu-sujeito está localizada junto ao corpo. Ainda assim, 

este estilo de imaginação parece implicar alguma sensação de observação distanciada, 

já que a imaginação do cemitério implica imaginar o espaço à volta do caixão. Tendo 

em conta que no Estudo I a reacção dos entes queridos surgiu associada a esta expe-

riência de imaginação, talvez não exista diferença significativa entre este estilo de 

imaginação e o anterior, e ambos impliquem, ainda que um mais do que o outro, a 

sensação de observação distanciada da morte do Eu-objecto. 

7.3.8.1.2. Influência das crenças na VAM na imaginação da própria morte 

As crenças na VAM parecem afectar a forma como a própria morte é imaginada. 

Enquanto a experiência de Continuação do Eu (total) foi mais frequentemente relata-

da por crentes numa VAM com Eu e menos relatada por descrentes na existência de 

uma VAM, o padrão contrário ocorreu para a experiência de Ausência do Eu. No 

entanto, deve ser salientado que metade dos inquiridos que não acreditam na VAM 

tiveram uma experiência de imaginação que implica a continuidade do Eu e cerca de 

14% manifestaram dificuldade em imaginar a morte como fim total. 

A tendência para imaginar a morte como um estado em que o sujeito-agente con-

tinua presente parece ser tão forte que mesmo na presença de crenças contrárias, a 

maior parte dos sujeitos acaba por presumir a continuidade do Eu quando imagina a 

sua morte, ou aperceber-se da dificuldade em imaginar a morte tal como, reflexiva-

mente, acredita que ela irá ser: o fim total do sujeito-agente-epistémico ou Eu-sujeito. 

O facto de se ter verificado que a dificuldade em imaginar a morte como fim total 

parece ser transversal a todos os tipos de crença, sugere que, de acordo com o espera-

do teoricamente, esta sensação é um elemento essencial da imaginação da própria 

morte.  
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7.3.8.1.3. Influência de variáveis sócio-demográficas na experiência de 

imaginação da própria morte 

Ainda que não tenha sido encontrada uma associação entre o sexo ou área de es-

tudo dos participantes e a tendência para ter uma experiência exclusiva de ausência 

versus continuação do Eu, foi possível identificar uma associação entre estas variá-

veis e alguns tipos de experiência considerados isoladamente. As experiências de 

Continuação do Eu e Observação da própria morte tiveram mais incidência entre as 

mulheres da amostra, tal como as experiências de Continuação do Eu e Dificuldade 

de imaginação da morte como fim total foram mais frequentes entre os alunos de 

Psicologia. 

Tendo em conta a inexistência de relação entre a área de estudo e as crenças na 

VAM, esta diferença parece resultar da acção de factores que transcendem o pensa-

mento explícito e reflexivo sobre a VAM. 

A diferença entre os estudantes das duas áreas poderá traduzir o efeito das forma-

ções académicas distintas. Os alunos de Psicologia pareceram estar mais conscientes 

da dificuldade de imaginar o seu fim total durante o exercício, o que poderá indicar 

que a capacidade para perceber essa dificuldade, que é uma dificuldade cognitiva que 

deriva dos limites representacionais da auto-consciência, poderá ser acentuada por 

uma formação académica que incide sobre processos cognitivos e meta-cognitivos. 

É mais difícil compreender a diferença entre o sexo masculino e feminino, espe-

cialmente devido à inexistência de associação entre o sexo e as crenças religiosas ou 

crenças na VAM nesta amostra
94

. Tendo em conta a diferença no N de cada uma 

destas sub-amostras, qualquer conclusão quanto ao efeito do sexo na experiência de 

imaginação da própria morte terá de ser ponderada com cautela. 

7.3.8.2. Representação do Eu-morto  

A representação implícita do Eu-morto foi explorada através de duas questões di-

ferentes. Na primeira pediu-se aos inquiridos que avaliassem a possibilidade de 15 

características integrarem a experiência do Eu-morto. Seguidamente foi pedido que 

avaliassem o grau de plausibilidade de continuação após a morte de 19 experiências 

(versão reduzida do QGDC usado no Estudo I). A resposta dos inquiridos às duas 

questões foi congruente, e em conjunto, os resultados obtidos nas duas questões 

sugerem, de acordo com o verificado no Estudo I, que o Eu-morto é representado 

como capaz de continuar a ter experiências epistémicas, emocionais, motivacionais e 

perceptivas. A percepção está no entanto limitada à visão e audição, que parecem ser 

consideradas distintas das outras modalidades sensoriais, tendo em conta o resultado 

                                                   
94

 Sabe-se que a percentagem de crentes na VAM nas mulheres portuguesas, europeias, americanas 

e de outras nacionalidades é superior à encontrada nos homens destas populações, de acordo com os 

dados do International Social Survey Programme: Religion I-III (2008).  
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da A.C.H realizada para os itens da pergunta nº 7, tal como já tinha sido indicado 

também pelos resultados obtidos no Estudo I. 

Os resultados desta A.C.H sugerem ainda que o conjunto de características e ex-

periências atribuídas ao Eu-morto traduzem os elementos centrais da experiência do 

Eu-sujeito, sem os quais a sensação de continuar a ser o mesmo Eu anterior à morte 

não seria assegurada. Estes resultados apoiam a hipótese de que o Eu-morto é repre-

sentado como uma continuação dos elementos experienciais nucleares da experiência 

do Eu, na sua componente de sujeito.  

As respostas abertas de alguns inquiridos ajudam a compreender como o Eu-

morto é uma continuação do Eu experienciado em vida:  

“Presumo que continuaria a ser eu mas sem as minhas características físicas, 

sem o pacote. O que seria estranho, mas se continuasse a existir depois de 

morta, suponho que manteria as minhas capacidades mentais, os traços da 

minha personalidade, os meus gostos. Mas é uma ideia um tanto surreal, não 

me parece possível” (Quest.19, sexo feminino, 19 anos, estudante de Psicolo-

gia). 

 “(…) não continuava a existir “uma parte de mim” mas sim “Eu”, como tu-

do o que me define, com toda a minha essência: corpo e alma, indivisíveis. 

Mas imaginei-me com essas capacidades alargadas – continuo a ser Eu, com 

a minha personalidade e a minha história terrena, mas física, psicológica e 

espiritualmente aberta a uma realidade que por enquanto ainda só entrevejo” 

(Quest.31, sexo feminino, 20 anos, estudante de Psicologia). 

A agência do Eu após a morte parece ser traduzida na possibilidade de movimen-

to no espaço e percepção visual e auditiva. De facto, a sensação de agência mais 

primária ou pré-reflexiva (Gallagher, 2012) parece ser gerada pela correspondência 

entre sinais sómato-sensoriais directamente relacionados com o nosso movimento, 

sinais visuais e auditivos que podem resultar ou acompanhar o nosso movimento e 

sinais eferentes associados com os comandos motores que geraram o movimento 

(Farrer & Frith, 2001). A atribuição de movimento, visão e audição ao Eu-morto 

poderá indicar como os elementos sensoriais e motores que constituem o PRI a nível 

mais básico e filogeneticamente mais antigo (ver Cap.3), são centrais na fenomenolo-

gia do Eu. 

7.3.8.2.1. Representação do Eu-morto e imaginação da própria morte 

A representação do Eu-morto parece ser afectada pela experiência de imaginação 

da própria morte: as experiências de Continuação do Eu surgem associadas a percen-

tagens e médias mais elevadas de atribuição de experiências epistémicas, emocionais, 

motivacionais e perceptivas (visuais e auditivas) ao Eu-morto. Ainda assim deve ser 
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notado, que independentemente do tipo de experiência de imaginação, os inquiridos 

parecem concordar que as experiências epistémicas, emocionais, motivacionais e 

perceptivas (visuais e auditivas) são mais plausíveis de continuar a pós a morte do 

que as psicobiológicas e perceptivas de outras modalidades sensoriais (neste caso, o 

tacto). 

7.3.8.2.2. Crenças na VAM e representação do Eu-morto 

O tipo de crença na VAM, de acordo com os resultados do Estudo I, tem influên-

cia na representação do Eu-morto, não só ao nível das características que lhe são 

atribuídas como da avaliação da plausibilidade de continuar a ter várias experiências 

após a morte. Regra geral, a Dúvida acerca da existência de VAM ou a Crença numa 

VAM com Eu tendem a aumentar a percentagem com que diversas características são 

atribuídas ao Eu-morto (pergunta nº 7) e o grau de plausibilidade de continuação 

atribuído a várias experiências (pergunta nº 9), relativamente aos que não acreditam 

na VAM ou acreditam numa VAM sem Eu. De acordo com o verificado no Estudo I, a 

crença numa VAM sem Eu tende a diminuir a percentagem de resposta ou o grau de 

plausibilidade atribuído, mesmo quando comparada com a Ausência de crença, o que 

sugere que a teorização do Eu subjacente às crenças na VAM tem mais relevância 

para a representação do Eu-morto do que a simples crença ou descrença numa VAM. 

A existência de correlações positivas significativas entre ao grau de plausibilidade 

de continuação após a morte atribuído a várias experiências e o grau de crença na 

VAM, grau de crença em Deus e de religiosidade, sugere igualmente que quanto 

maior o grau de crença maior o grau de plausibilidade atribuído à continuação de 

determinadas experiências. 

 

7.3.8.2.3. Elementos comuns nas representações do Eu-morto 

Apesar das diferenças encontradas de acordo com o tipo de crença há um padrão 

comum de resposta, traduzido no facto de as características e experiências mais e 

menos atribuídas ao Eu-morto serem as mesmas nos quatro grupos: independente-

mente do tipo específico de crença na VAM (incluindo os não crentes), as caracterís-

ticas da classe 2 (A.C.H, pág. 225) e as experiências do FP1 e algumas do FP2 (visu-

ais, auditivas e emocionais), são sempre atribuídas ao Eu-morto por uma percentagem 

superior ou com um grau médio superior do que as da classe 1 ou FP3.  

Esta tendência geral poderá, de acordo com as nossas hipóteses, ser um efeito  dos 

constrangimentos inerentes à experiência e representação do Eu, que forçam as pes-

soas não só a imaginar a morte como um estado em que o Eu experienciado continua 

activo, como a associar determinados aspectos da experiencia do Eu e não outros a 

essa existência após a morte. Parece existir um núcleo de experiências mais relevan-
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tes na fenomenologia do Eu que são implicitamente teorizadas como menos depen-

dentes do corpo e consideradas mais plausíveis de integrar a vida psicológica do Eu 

após a morte. Esta teorização implícita sobre o dualismo mente-corpo de diversas 

categorias de estados mentais parece ser comum a pessoas com crenças na VAM 

distintas. A crença numa VAM sem Eu parece ser aquela que interfere mais com este 

dualismo intuitivo entre o Eu e o Corpo. Este tipo de crença parece representar uma 

visão menos intuitiva da VAM, afastando-se das expectativas não reflexivas sobre a 

continuidade do Eu após a morte. 

7.3.8.3. Dependência do corpo e plausibilidade de continuação após a morte 

A avaliação subjectiva da dependência do corpo parece ter um papel preponde-

rante na selecção das características e experiências possíveis após a morte, já que 

mais uma vez foi detectada uma relação negativa significativa entre o grau médio de 

dependência do corpo de uma experiência e o seu grau médio de plausibilidade de 

continuação após a morte. Verificou-se novamente que a visão e audição são conside-

radas menos dependentes do corpo do que outras modalidades sensoriais. Esta dife-

rença poderá traduzir a relevância que os estímulos visuais e auditivos têm para a 

geração da sensação pré-reflexiva de agência e também a preponderância que as 

imagens mentais e diálogo interno têm no espaço de representação, como sugerimos 

no capítulo anterior.  

Os julgamentos de dependência parecem ser afectados pela área de estudo dos 

participantes, o que sugere que a avaliação subjectiva da dependência do corpo é 

influenciada pelo dualismo explícito dos sujeitos, talvez decorrente da sua formação 

académica. Por exemplo, os alunos de Psicologia avaliaram as experiências psicobio-

lógicas e perceptivas como mais dependentes do corpo e as experiências epistémicas, 

emocionais e motivacionais como menos dependentes do corpo do que os alunos de 

Geografia. Isto parece indicar que os alunos de Psicologia tiveram mais dificuldade 

em separar o seu conhecimento científico da sua experiência pessoal no caso das 

experiências psicobiológicas e perceptivas. A sua formação em psicofisiologia e 

neurofisiologia poderá ter contribuído para a sua avaliação da maior dependência do 

corpo das experiências psicobiológicas e perceptivas. 

7.3.8.4. Representação do Eu-morto: re-avaliação do modelo 

proposto no Estudo I 

Os resultados do Estudo II apoiam o modelo proposto no Estudo I, salientando a 

necessidade de lhe adicionar algumas variáveis novas, nomeadamente o efeito de 

factores sócio-demográficos e dualismo mente-corpo explícito (ver Figura 7.10). 
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Figura 7.10. Modelo da Representação do Eu-morto 

 

Como vimos nas secções anteriores, os resultados confirmam a hipótese de o tipo 

de experiências atribuídas ao Eu-morto ser guiada por teorias implícitas sobre a 

natureza do Eu e a sua relação com o corpo, teorias essas derivadas da experiência 

fenomenológica do Eu. A imaginação da própria morte como um estado de continui-

dade do Eu parece contribuir igualmente para que a continuação, após a morte, de 

certas experiências seja considerada mais provável, confirmando-se, assim, a influên-

cia da fenomenologia da imaginação da própria morte na forma como o Eu é repre-

sentado.  

Estabeleceu-se também que as crenças explícitas na VAM têm influência na for-

ma como o Eu-morto é representado implicitamente, e ainda na própria experiência 

de imaginação da própria morte. Acreditar numa VAM não só aumenta a frequência 

com que certas experiências são atribuídas ao Eu-morto como o grau médio em que 

são consideradas plausíveis de continuar a ocorrer após a morte. O tipo específico de 

VAM em que se acredita tem importância, já que a crença numa VAM em que a 

experiência fenomenológica do Eu como uma entidade constante, contínua e separada 

do mundo e restantes agentes deixa de ocorrer após a morte diminui bastante a plau-
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sibilidade atribuída à continuação de diversos estados mentais após a morte. A teoria 

sobre o Eu-morto subjacente às crenças na VAM parece ser o factor que explica a 

influência que essas crenças têm na representação implícita do Eu-morto.  

Apesar de não ser possível compreender exactamente como os factores sócio-

demográficos como o sexo ou a área de estudo afectam a imaginação da própria 

morte, os resultados mostraram uma associação entre as variáveis. Adicionámos por 

isso essa variável ao modelo, esperando que, no Estudo III, a recolha de uma amostra 

mais diversificada do ponto de vista sócio-demográfico ajude a esclarecer este efeito.  

Outra variável a considerar no modelo e cujo efeito terá importância explorar no 

Estudo III é o dualismo mente-corpo explícito. Este dualismo explícito parece contri-

buir para a avaliação subjectiva da dependência do corpo e interferir com o hipoteti-

zado dualismo intuitivo derivado da fenomenologia e representação do Eu (ver pág. 

114, Cap.3). Esta inferência baseia-se no facto de a área de estudo, por exemplo, ter 

tido efeito na avaliação da dependência do corpo de algumas experiências. Tendo em 

conta que as crenças explícitas na VAM aderem, normalmente, a uma visão dualista, 

é possível prever que exista uma relação entre o dualismo explícito e as crenças na 

VAM. 

7.3.8.5. QRPM: avaliação da sua eficácia e futura aplicação 

Os resultados obtidos com a aplicação do QRPM sugerem que é um instrumento 

adequado à investigação empírica da representação da própria morte. A informação 

recolhida não só é congruente com os dados obtidos anteriormente como permitiu 

esclarecer objectivos adicionais, como por exemplo, o efeito das crenças na VAM na 

representação do Eu-morto. Além disso, a análise com recurso ao α de Cronbach 

revelou que o conjunto de itens que avaliam a dependência do corpo e a plausibilida-

de de continuação após a morte, bem como os seus sub-factores, apresentam uma 

consistência interna elevada. 

A análise factorial e do α de Cronbach permitiu encontrar os itens que devem in-

tegrar a versão final do questionário. No que respeita ao efeito de ordenação de itens, 

nas escalas de dependência e plausibilidade, verificou-se que este é mínimo.  

O QRPM é, pois, um instrumento capaz de gerar dados válidos e úteis ao esclare-

cimento das hipóteses em estudo.  
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8. ESTUDO III: APLICAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO 

QUESTIONÁRIO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA 

PRÓPRIA MORTE (QRPM) 

 

8.1.  ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS 

O Estudo III foi realizado com o objectivo de conseguir obter dados sobre a re-

presentação da própria morte de uma amostra mais numerosa e diversificada, quanto 

à faixa etária, área de estudo, habilitações académicas e crenças na VAM, do que as 

utilizadas nos estudos empíricos anteriores, que se focaram em estudantes universitá-

rios e recém-licenciados até aos 30 anos de idade da zona da Grande Lisboa. Para 

isso, optou-se por fazer uma aplicação online do QRPM pela vantagem das aplicações 

online no que respeita às taxas de resposta (Bishop, Lewis, Harris, McKay, Prentice, 

Thiel & Lewith, 2010) e pelo reconhecimento crescente da equivalência de versões 

online e versões em papel dos mesmos questionários (Ahern, 2005; Bishop et al., 

2010), o que parece contrariar a ideia de que as aplicações online possam introduzir 

erros consideráveis na recolha de dados devido à impossibilidade de controlar o 

ambiente em que cada participante responde e dessa forma o efeito de potenciais 

variáveis estranhas como diferenças no ruído, tempo e qualidade do equipamento 

usado para responder (Ahern, 2005). 

Ainda que a aplicação online de questionários possa contribuir para um enviesa-

mento da amostra, no sentido de a restringir a pessoas que utilizam e têm acesso 

regular ao computador e internet, detentores potenciais de níveis educacionais mais 

elevados que a média da população e residentes em ambientes urbanos (Ahern, 2005), 

pareceu-nos que neste caso poderia ajudar-nos a chegar a pessoas com faixas etárias 

mais elevadas, de várias zonas do país e mesmo a níveis de escolaridade mais diversi-

ficados, ainda que limitados ao Ensino Secundário e Ensino Superior. Além disso, 

vantagens como um aumento da precisão nas bases de dados, possibilidade de verifi-

cação automática de respostas em falta, custos financeiros e de tempo reduzidos e 

facilidade de administração das medidas (Bishop et al., 2010), levaram-nos a optar 

por este meio de aplicação. 
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8.2.  CONSTRUÇÃO DA VERSÃO FINAL DO QRPM 

8.2.1.  Decisões quanto à selecção dos itens a incluir na versão final do 

questionário 

8.2.1.1. Itens sobre a Experiência de imaginação da própria morte 

Perante a tendência verificada na amostra do Estudo II para se responder em vá-

rios itens, mesmo quando fazem descrições contraditórias da experiência de imagina-

ção, optou-se por alterar a modalidade de resposta à questão nº3. Assim, para a versão 

final do questionário, foi introduzida uma escala de resposta para permitir a compara-

ção do grau em que cada item foi considerado representativo das experiências de 

imaginação dos inquiridos. Para facilitar a resposta e tornar o questionário menos 

pesado, optou-se por incluir na versão final apenas um item representativo de cada 

tipo de experiência.   

Para seleccionar o item a incluir, foi feita uma comparação da percentagem de 

resposta em cada um dos itens representativos das categorias de experiência de ima-

ginação, seleccionando-se os itens mais na amostra, excepto no caso da categoria 

Ausência do Eu, já que o item mais assinalado foi “Imaginei a ausência de mim 

mesmo”; no entanto, esse item foi assinalado por pessoas que assinalaram simultane-

amente itens relativos à continuação após a morte, o que sugere a sua ineficácia como 

representante da categoria, apesar da frequência com que foi escolhido. 

8.2.1.2.  Alterações nas perguntas sobre as características do Eu-morto 

A pergunta aberta sobre as características e experiências do Eu-morto (pergunta 

nº6) foi eliminada, já que não fornecia informação adicional à pergunta fechada (nº7). 

A pergunta fechada passou a incluir mais 3 características: Aspecto físico, Personali-

dade e Valores morais. Estas características foram incluídas como forma de testar até 

que ponto aspectos mais públicos do Eu-objecto (Sá-Nogueira Saraiva, 2003) também 

são integrados na representação do Eu-morto. Strawson (2009) considera que a per-

sonalidade está incluída na self-experience típica da nossa espécie, e os dados etno-

gráficos sugerem também que características psicológicas como a personalidade e 

valores morais são associados à alma que permanece após a morte (Taylor, 2000). 

Tendo em conta que o Eu-objecto é o Eu-sujeito visto de fora, como um objecto, a 

personalidade, valores morais e aspecto físico são tanto elementos do Eu-sujeito 

como do Eu-objecto. A introdução destes três itens permitirá compreender até que 

ponto o Eu-morto é tipicamente representado como uma entidade dotada dos aspectos 

mais públicos do Eu. 

Foi incluído ainda o item “Capacidade de comunicar/falar”, já que em respostas 

abertas obtidas no Estudo I e II se encontraram menções frequentes a uma eventual 
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capacidade de poder comunicar com outros agentes. Desta forma esperamos esclare-

cer até que ponto é comum atribuir ao Eu-morto a manutenção da capacidade de 

comunicar. 

8.2.1.3. Inclusão de apenas uma forma de ordenação dos itens sobre a 

dependência do corpo e plausibilidade de continuação após a morte 

Sendo difícil garantir o mesmo número de respostas em mais do que uma forma 

do questionário, e tendo em conta que as diferenças encontradas são mínimas, na 

versão final optou-se por incluir apenas uma ordenação na forma final do questioná-

rio. Tendo em conta que a forma C parece ser aquela que produz menos diferenças 

significativas relativamente a outras ordenações possíveis, foi seleccionada a forma 

C.  

8.2.1.4.  Itens para medir a dependência do corpo e plausibilidade de 

continuação após a morte 

Os 15 itens seleccionados para integrar a versão final, por categoria de experiên-

cia são: Psicobiológica (Sentir fome, Sentir calor, Sentir sede), Perceptiva (Observar 

uma coisa, Escutar (atentamente), Tocar numa coisa), Motivacional (Ter vontade de 

fazer uma coisa, Desejar estar com alguém, Ansiar por um acontecimento), Emocio-

nal (Sentir-se alegre, Sentir-se triste, Estar apaixonado), e Epistémica (Concentrar-se 

num assunto, Pensar sobre si próprio, Recordar momentos do passado). 

8.2.1.5. Alterações nas questões sobre as crenças na VAM e crenças religiosas 

Na versão final foi retirada a pergunta aberta sobre as crenças na VAM, optando-

se por manter apenas a pergunta fechada com os mesmos itens já utilizados. As per-

guntas sobre crenças religiosas também sofreram alterações: a pergunta aberta foi 

retirada e foi construída uma pergunta fechada, sendo os itens representativos de 

posições religiosas encontradas na análise de conteúdo realizada no estudo II: Ateís-

mo (Não sou religioso(a) e não acredito na existência de qualquer Deus ou força 

sobrenatural), Agnosticismo (Não sou religioso(a), mas considero que é impossível 

saber se Deus ou outra força sobrenatural existe de facto, por exemplo, por detrás da 

origem do Universo, por isso mantenho uma postura de dúvida e abertura a novos 

dados que possam surgir no futuro), Teísmo (Acredito que tudo o que existe foi criado 

e é influenciado por um Deus. Esse Deus acompanha a nossa vida aqui na terra e tem 

o poder de determinar o que acontece em todo o Universo), Espiritualismo (Não me 

considero uma pessoa religiosa, mas sim espiritual. Acredito que há uma força ou 

forças sobrenaturais que têm influência na vida de todos nós, ainda que não me iden-

tifique com uma religião específica), Indecisão (Tenho dúvida quanto à minha posi-
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ção face à religião. Coloco a hipótese de Deus ou outra força sobrenatural existir, mas 

não consigo acreditar plenamente nisso), mas também de duas posições extra: Deísta 

(Não sou religioso(a), já que não me identifico com nenhuma instituição religiosa. No 

entanto, creio que o Universo foi gerado por alguma entidade, já que a natureza é 

demasiado complexa para ser fruto de um mero acaso) e Budista (A minha prática 

religiosa visa o auto-conhecimento, através de práticas como a meditação e compai-

xão para com todos os seres vivos e não está relacionada necessariamente com a ideia 

de Deus).  

A posição denominada aqui de Deísta, por referência ao Movimento Deísta do 

séc. XVII e XVIII de acordo com o qual Deus criou o mundo e deu-lhe as suas leis 

mas depois deixou-o seguir o seu curso sem interferir (Bowker, 1997), traduz a ideia 

encontrada em algumas respostas no Estudo II de que o universo foi criado por algu-

ma entidade, ainda que essa entidade não interfira na sua criação. Como se tratavam 

apenas de cinco respostas que pareciam agrupar-se em torno desta ideia, não foi 

criada uma categoria separada no Estudo II, no entanto considerou-se oportuno incluir 

um item sobre esta posição nesta última versão. A posição Budista, que neste caso se 

apresenta de uma forma abrangente, procura reflectir práticas religiosas que se têm 

tornado comuns no ocidente e que não se traduzem necessariamente na posição Espi-

ritualista encontrada no Estudo II, já que, pelo menos no Ocidente, se centram mais 

no auto-conhecimento do que na crença em forças sobrenaturais (Wallace, 2002). 

Foram mantidas as questões fechadas respondidas numa escala de 1 a 10 sobre a 

crença na VAM e a religiosidade. 

8.2.1.6. Medida para o dualismo mente-corpo explícito: novos itens incluídos 

na versão final do QRPM 

Foi incluído um conjunto de questões novas na versão final do QRPM, para tentar 

compreender em que medida as noções explícitas de dualismo mente/corpo de cada 

pessoa afectam a avaliação da dependência do corpo e da plausibilidade de continua-

ção após a morte.  

Partimos do pressuposto de que noções de dualismo intuitivo partilhadas univer-

salmente, como sugerido por Bloom (2004, 2007), guiam a avaliação de dependência 

do corpo na tarefa proposta aos participantes. Os resultados encontrados até ao mo-

mento mostram que os juízos de dependência são relativamente homogéneos, não 

sendo afectados pelas crenças religiosas e na VAM dos participantes, pelo sexo ou 

pelo tipo de experiência de imaginação da própria morte, o que sugere, tal como 

hipotetizado, que esta medida de dependência do corpo possa reflectir um dualismo 

intuitivo universal, relacionado com a forma como o Eu é experienciado, que é trans-

versal a crentes e descrentes na VAM e que está relacionada com a fenomenologia 

universal do Eu.  
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No entanto, no Estudo II, a área de estudo surgiu associada à avaliação da depen-

dência do corpo, tendo os estudantes de Psicologia avaliado certas categorias de 

experiências como mais ou menos dependentes do corpo do que os de alunos de 

Geografia, o que sugere que as noções explícitas de dualismo destes dois conjuntos de 

estudantes possam ser distintas e que essa diferença possa ser responsável pelas 

diferenças significativas encontradas.  

Se a avaliação da dependência do corpo for afectada pelo dualismo mente-corpo 

explícito dos inquiridos, importa saber a dimensão desse efeito e perceber ainda se o 

efeito da dependência do corpo na plausibilidade de continuação após a morte é 

moderado pelo dualismo explícito dos inquiridos.   

De forma a compreender até que ponto a avaliação de dependência do corpo e 

plausibilidade de continuação após a morte é afectada pelo dualismo explícito, foram 

seleccionados 10 itens que compõem o primeiro factor da Dualism Scale (Stano-

vich,1989). Esta escala é composta por 27 afirmações que exprimem diferentes for-

mas de pensamento dualista, tendo sido construídas com base em obras contemporâ-

neas sobre filosofia da mente. Segundo o autor da escala, a obra de P.M. Churchland 

(1984, citado por Stanovich, 1989) foi a fonte que mais contribuiu para a criação dos 

itens. Estão representadas várias posições ao longo das 27 afirmações, tais como: 

dualismo cartesiano, dualismo popular (semelhante ao dualismo de senso-comum 

proposto por Bloom, 2004, 2007, já que traduz a ideia de que as nossas mentes não 

são o mesmo com o corpo e estão dentro dos corpos que controlam), dualismo men-

te/corpo ou a separação do físico e mental, capacidade de introspecção como indica-

dor da natureza não física da mente, cérebro como objecto físico especial. 

Os itens seleccionados para integrar o QRPM neste Estudo III, surgiram agrupa-

dos no Factor 1, que foi denominado de Dualismo Clássico pelo autor e que traduzem 

noções de dualismo popular, dualismo cartesiano e dualismo mente-corpo. Dos 10 

itens no primeiro factor foi apenas deixado de fora o item º24:  Not much would be 

lost if we dropped the word “mind” from our vocabularies. For example, rather than 

say “I made up my mind” a person might say “My brain decided”. Althougth this 

might sound funny at first, no meaning would be lost”, por não ser facilmente 

traduzível para Português. Os outros 9 itens foram traduzidos para português por não 

se conhecer uma versão portuguesa desta escala (ver Anexo F, Quadro F.1, pág. 480 

para uma apresentação dos itens originais versus tradução). No quadro 8.1 (pág. 264) 

é apresentada a ordem em que os itens foram aplicados neste estudo, seguida da 

numeração original de cada item (Stanovich, 1989). 
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Quadro 8.1 

Itens sobre Dualismo Mente-Corpo usados no questionário
95

 

 

Item 1 (1) 

 

Item  2 (4) 

 

 

Item 3 (5) 

 

 

Item 4 (19) 

 

Item 5 (11) 

 

 

Item 6 (13) 

 

Item 7 (16) 

 

 

Item 8 (23) 

 

Item 9 (26) 

A mente não faz parte do cérebro mas influencia-o.  

 

A mente é uma forma especial de energia (actualmente desconhecida do Homem), que 

está em contacto com o cérebro e o influencia.  

 

Em princípio, a mente é independente do corpo, estando ligada a ele apenas tempora-

riamente.  

 

A mente está dentro do cérebro mas não é o mesmo do que o cérebro.  

 

O facto de eu ser capaz de aceder aos meus processos de pensamento (i.e, ser capaz 

de introspecção), significa que estes não podem ser apenas processos cerebrais.  

 

A minha mente é aquilo que me faz comportar da forma como eu me comporto.  

 

A mente é uma substância não material que interage com o cérebro para determinar o 

comportamento.  

 

A minha consciência irá sobreviver à desintegração do meu corpo físico.  

 

A mente e o cérebro são duas coisas totalmente separadas. 

 

8.3.  OBJECTIVOS DO ESTUDO III 

a) Obter dados sobre a representação da própria morte de uma amostra mais nu-

merosa e diversificada, quanto à faixa etária, habilitações académicas, área de estudo 

e crenças na VAM, do que as amostras utilizadas nos estudos empíricos anteriores, 

permitindo assim averiguar até que ponto os resultados encontrados são generalizá-

veis à população adulta portuguesa e ainda, esclarecer o papel que factores como o 

Sexo e Área de estudo desempenham na experiência de imaginação da própria morte 

e representação do Eu-morto;  

b) Compreender até que ponto o Eu-morto é representado com características pú-

blicas do Eu, relacionadas com a consciência do Eu como objecto, tais como a Perso-

nalidade, Valores morais e Aspecto físico;  

c) Verificar se existe uma relação entre os julgamentos de dependência do corpo e 

o grau de dualismo mente-corpo explícito; 

d) Compreender de que forma os julgamentos de plausibilidade de continuação 

após a morte são afectados pelas noções explícitas de dualismo mente-corpo e perce-

                                                   
95

 Entre parêntesis está apresentado o número do item na escala original em inglês 
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ber se o efeito da avaliação de dependência do corpo na plausibilidade de continuação 

após a morte é moderado por esse dualismo explícito.  

8.4.  MÉTODO 

8.4.1.  Amostra 

A versão electrónica do QRPM foi respondida por 540 pessoas, tendo sido consi-

deradas apenas 527 respostas para a amostra final devido à presença de respostas 

ambíguas a perguntas de resposta aberta sobre a área de residência, habilitações e área 

de estudo, e/ou idade inferior ou superior aos limites etários estabelecidos inicialmen-

te (18 - 60 anos). 

A amostra final é constituída por um total de 527 participantes, com idades com-

preendidas entre os 18 e os 60 anos (média = 31.94 , DP = 10.07 ), dos quais 152 são 

do sexo masculino e 375 do sexo feminino. Os participantes são todos de nacionali-

dade portuguesa, residentes em várias áreas do país, repartindo-se da seguinte forma: 

Grande Lisboa e Margem Sul (48%), Centro e Norte (17,3%), Alentejo e Algarve 

(31,7%), Fora do país 
96

(3%). 

Apenas 19% dos participantes não sofreram ainda a perda de algum ente querido, 

31.3% sofreram essa perda há mais de 5 anos, 39.3% sofreram essa perda há menos 

de 5 anos e 10.4% sofreram-na há menos de ano. A maior parte da amostra não sofre 

de uma doença crónica (82.7%). Apenas 11.8% dos participantes afirmaram ter um 

familiar ou amigo próximo a sofrer de uma doença terminal no período em que res-

ponderam ao questionário. Não tendo sido detectado qualquer efeito da experiência 

de luto, doença crónica ou doença terminal de entes queridos, nas variáveis em estu-

do, estas variáveis foram excluídas das análises estatísticas que serão apresentadas 

neste capítulo. O facto de termos uma minoria de doentes crónicos e de pessoas com 

um ente querido doente na amostra poderá ter contribuído para a ausência de efeitos 

detectáveis, pelo que no futuro poderá ser relevante continuar a controlar estas carac-

terísticas na amostra e realizar mesmo estudos piloto com amostras seleccionadas de 

forma a poder testar devidamente o efeito destas variáveis
97

. 

                                                   
96

 Participantes a residir temporariamente noutros países. 
97

 Optou-se por não controlar a variável “tentativa de suicídio” neste estudo. Esta opção baseou-se 

no facto de ser sabido desde o Estudo I que a pergunta despertava alguma animosidade e desconfiança 

por parte dos participantes, que chegaram a afirmar que caso tivessem tentado suicidar-se não diriam 

que sim a uma estranha. A ambiguidade potencial da questão (ideação suicida vs tentativa actual de 

suicídio) e o facto de não terem sido detectadas alterações relevantes no padrão de respostas dos partici-

pantes que relatam ter tentado suicidar-se, justificou a opção de não incluir esta questão na última fase 

da recolha de dados. No futuro, a utilização de amostras clínicas bem identificadas e delimitadas, 

poderá permitir o esclarecimento cabal de diferenças na representação da própria morte de pessoas com 

comportamento e ideação suicida.  
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Relativamente às habilitações literárias da amostra, 25% dos participantes têm o 

12ºano, 43.1% são licenciados e 31.9% têm uma Pós-Graduação (inclui Pós-

Graduação, Mestrado e Doutoramento).  

As áreas de estudo identificadas na amostra são as seguintes: Artes e Humanida-

des, Ciências Naturais e Ciências Sociais. Estas categorias alargadas foram constituí-

das de forma a equilibrar o número de participantes em cada sub-grupo. Numa pri-

meira fase, foram constituídos cinco agrupamentos de áreas com base nos quais a área 

de estudo dos participantes foi classificada. Esses agrupamentos tiveram em conta as 

áreas estratégicas definidas no seio da Universidade de Lisboa, que se encontram 

descritas na página da internet da Universidade: 1) Artes e Humanidades; 2) Ciências 

da Saúde; 3) Ciências e Tecnologia; 4) Ciências Jurídicas e Económicas; 5) Ciências 

Sociais. Ao detectar que as áreas 2) e 4) estavam representadas por um número infe-

rior de participantes, o que daria lugar a grupos com um N acima dos 130 e outros 

com N inferior a 50, optou-se por criar uma categoria conjunta a que se chamou de 

Ciências Naturais e que inclui as Ciências da Saúde e Ciências e Tecnologia e por 

incluir as Ciências Jurídicas e Económicas nas Ciências Sociais. Feito este reagrupa-

mento das áreas de estudo, verificou-se que 28.5% da amostra tem uma formação 

ligada às Artes e Humanidades, 36.4% ligada às Ciências Naturais e 35.1% às Ciên-

cias Sociais. 

Quanto às crenças religiosas dos participantes, verificou-se a seguinte distribuição 

para a amostra geral: Ateísmo (12.3%), Agnosticismo (13.9%), Deísmo (6.1%), 

Espiritualismo (24.7%), Teísmo (16.3%), Budismo (13.1%), Indecisão (13.7%). As 

crenças na VAM da amostra distribuem-se da seguinte forma: Ausência de crença 

(N= 105, 19.9%), Dúvida sobre a existência de uma VAM (N= 69, 13.1%), VAM 

plausível mas incerta (N = 106, 20.1%), VAM noutra dimensão (N = 112, 21.3%), 

VAM sem Eu (N= 65, 12.3%) e VAM indefinida (N=70, 13.3%). 

Foram detectadas associações estatísticas entre algumas variáveis sócio-

demográficas (ver detalhes no Anexo F, Quadro F.2, F.3 e F.4, pág. 481). A Faixa 

etária encontra-se associada à Área de Estudo (X2 = 40.421, gl=8, p = .000), Habilita-

ções literárias (X2 = 146.237, gl=16, p = .000) e Área de residência (X2 = 65.405, 

gl=12, p = .000). Por exemplo, verifica-se que na faixa etária dos 18-23 anos há uma 

frequência superior de pessoas com formação em Ciências Naturais do que nas outras 

áreas. Na faixa etária dos 30-39 anos acontece o contrário, havendo menos pessoas 

com formação em Ciências Naturais do das outras áreas e na faixa dos 40-49 anos 

predomina a formação em Ciências Sociais.  

Relativamente às habilitações literárias, verifica-se que à medida que a idade 

avança as habilitações aumentam de acordo com as etapas comuns no meio universi-

tário. Por exemplo, a faixa etária dos 18-23 apresenta uma frequência superior de 

pessoas com o 12ºano e inferior de pessoas com estudos Pós-Graduados relativamente 

às outras faixas etárias. Isto deve-se certamente ao facto de muitos dos participantes 

desta faixa etária serem estudantes do ensino superior. A faixa etária dos 24-29 apre-
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senta por sua vez, uma elevada frequência de Licenciados e baixa frequência de 

pessoas com o 12ºano, provavelmente um reflexo desta faixa etária ser constituída 

essencialmente por pessoas que terminaram a sua Licenciatura recentemente. No que 

diz respeito à Área de residência verifica-se que as regiões do Alentejo e Algarve 

estão representadas por uma grande frequência de jovens entre os 18-23 anos e pou-

cas pessoas entre os 50-60 anos, comparativamente ao que acontece nas outras faixas 

etárias.  

A existência destas associações exige alguma cautela na interpretação de efeitos 

causados pelas variáveis, já que estes podem estar relacionados com a associação com 

outras variáveis em vez de traduzir um efeito exclusivo da variável em causa. 

8.4.2.   Procedimento 

Foi criada uma versão online do QRPM (ver Anexo E, pág. 461) usando o Google 

documents. O link do questionário foi divulgado por email, sendo feitos pedidos de 

divulgação através de redes oficiais de várias Universidades do País (Algarve, Minho, 

Porto, ISCTE e Universidade de Lisboa). Foi também criada uma conta específica 

para divulgar o QRPM na rede social Facebook. A base de dados criada automatica-

mente pelo Google Documents foi editada em Excel. Participantes que ocultaram 

dados de identificação pessoal (tais como a área de estudo, profissão ou sexo) foram 

eliminados da amostra final. Todas as entradas na base foram verificadas quanto a 

possíveis erros e missing values sendo eliminados todos aqueles que continham valo-

res em falta.  

Os dados obtidos foram analisados através do software estatístico SPSS, através 

de várias técnicas e testes estatísticos, de acordo com os critérios usados no Estudo II 

(ver Cap.7, pág. 205).  

8.5.  RESULTADOS 

Nesta secção será feita primeiro a apresentação dos dados relativos à distribuição 

das crenças na VAM da amostra e a sua relação com as crenças religiosas. Seguida-

mente serão apresentados os resultados da análise factorial exploratória feita com os 

itens sobre o Dualismo mente-corpo explícito, já que o efeito desta variável será 

testado relativamente à Experiência de imaginação da própria morte e Representação 

implícita do Eu-morto nas secções seguintes. 

8.5.1.   Distribuição das Crenças na VAM na amostra 

Os participantes distribuem-se de uma forma equilibrada entre os 6 tipos de cren-

ças, oscilando as percentagens de cada grupo entre os 12.3% e os 21.3%, o que garan-
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te um N equilibrado entre os 6 grupos. Na amostra geral, as crenças mais frequentes 

por ordem decrescente são: VAM noutra dimensão (21.3%), VAM plausível mas 

incerta (20.1%) e Ausência de crença (19.9%). 

Não foram encontradas associações significativas entre o Tipo de crença na VAM 

e a Faixa etária (X2 = 19.882, gl=20, p = .465), Área de estudo (X2 = 6.035, gl=10, p = 

.812) ou Área de residência (X2 = 9.966, gl=15, p = .822) dos participantes.  

Foi detectada uma associação significativa entre o Tipo de crença na VAM e as 

Habilitações literárias (X2 = 18.755, gl=10, p = .046), verificando-se que a crença 

numa VAM plausível mas incerta é muito frequente entre os participantes Licenciados 

e pouco frequente entre os participantes com Estudos pós-graduados (ver Quadro 

8.1).  

Encontrou-se ainda uma associação significativa entre o Tipo de crença na VAM 

e o Sexo (X2 = 12.443, gl=5, p = .029), verificando-se que a Ausência de crença é 

menos frequente entre as mulheres e que a VAM plausível mas incerta é menos fre-

quente entre os homens.  
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Quadro 8.2 

Distribuição das Crenças na VAM  e Crenças Religiosas na Amostra 

 

 
 Sexo 

Mas       Fem 

%           % 

Faixa etária 

18-23       24-29      30-39      40-49      50-60 

%            %           %            %             % 

Habilitações 

12º         Lic         PG 

%           %            % 

Área de estudo 

AH          CN         CS 

%            %           % 

Área de residência 

GL          CN         AA             FP 

%              %            %              % 

 

Crenças religiosas 

 

Ateísmo 

Agnosticismo 

Deísmo 

Espiritualismo 

Teísmo 

Budismo 

Indecisão 

 

 

 

   17.8     10.1 

   19.1     11.7 

     6.6       5.9 

   22.4     25.6 

   15.1    16.8 

     9.9     14.4 

     9.2     15.5 

 

 

 

   11.4         12.9         11.5         13.9         14.0 

   12.2         13.6         15.3         13.9         14.0 

     5.7           3.0           6.4           9.7           9.3 

   27.6         25.0         22.3         22.2         27.9 

   17.9         16.7         18.5         12.5           9.3 

     8.9         15.2         14.0         13.9         14.0 

   16.3         13.6         12.1         13.9         11.6 

 

 

 

      11.4        11.5        14.3 

      13.6        14.5        13.1 

        7.6          5.7          5.4 

      26.5        22.5        26.2 

      17.4        15.9        16.1 

      12.9        13.7        12.5 

      10.6        16.3        12.5 

 

 

 

          8.7        14.6        13.0 

        16.0        12.5        13.5 

          6.0          7.3          4.9 

        24.0        25.0        24.9 

        14.0        17.2        17.3 

        11.3        12.5        15.1 

        20.0        10.9        11.4 

 

 

 

  11.5         11.0        14.4         12.5 

  14.2         11.0        13.2         31.3 

    6.7           4.4          6.0           6.3 

  23.7         19.8        27.5         37.5 

  15.8         23.1        15.0           0.0 

  13.4         16.5        10.8         12.5 

  14.6         14.3        13.2           0.0 

 

Crenças na VAM 

 

Ausência de crença 

Dúvida na existência da VAM 

VAM plausível mas incerta 

VAM noutra dimensão 

VAM sem Eu 

VAM indefinida 

 

 

 

27.6        16.8 

15.1        12.3 

14.5        22.4 

17.8        22.7 

10.5        13.1 

14.5        12.8 

 

 

 

    18.7        20.5         21.7         16.7         20.9 

     9.8         10.6         17.8         13.9         11.6 

   28.5         22.0         17.2         16.7           7.0 

   17.9         22.0         19.7         22.2         32.6 

   12.2         11.4         12.7         13.9         11.6 

   13.0         13.6         10.8         16.7         16.3 

 

 

 

      22.0        17.2        22.0 

        8.3        15.0        14.3 

      19.7        25.1        13.7 

      27.3        17.6        21.4 

      10.6        14.1        11.3 

      12.1        11.0        17.3 

 

 

 

       17.3        21.9         20.0 

       14.7        12.0         13.0 

       20.7        19.3         20.5 

       20.7        21.9         21.1 

       10.0        11.5         15.1 

       16.7        13.5         10.3 

 

 

 

  19.4         18.7        21.0         25.0                        

12.3           15.4        12.6         18.8 

  20.9         20.9        18.6         18.8 

  19.0         20.9        25.1         18.8 

  14.2           7.7        11.4         18.8 

  14.2         16.5        11.4           0.0 

 

N total 
 

   152         375 
 

    123          132          157          72             43 
  

      132         227         168 
 

       150          192          185 
 

   253          91           167           16 
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8.5.1.1.  Associação entre crenças religiosas e crenças na VAM da amostra 

Foi encontrada uma associação entre os tipos de crença religiosa e tipos de crença 

na VAM (X2 = 328.034, gl=30 p = .000), como seria de esperar dada a conhecida 

relação entre os dois tipos de crença no Estudo II. O ateísmo encontra-se associado à 

ausência de crença na VAM, o que já era esperado. O Espiritualismo parece ser 

acompanhado da crença numa VAM noutra dimensão, VAM sem Eu ou VAM indefini-

da, o que poderá traduzir a pluralidade de crenças inerente a esta categoria. O Teísmo 

aparece associado sobretudo à crença numa VAM noutra dimensão, que é a crença na 

VAM que traduz mais aproximadamente a ideia de Céu ou Paraíso que acompanha o 

Teísmo Cristão, Judeu ou Islâmico. O Budismo surge, tal como esperado, associado à 

VAM sem Eu e a Indecisão parece associar-se mais à Dúvida, Indefinição ou crença 

numa VAM plausível mas incerta, o que sugere que os Indecisos quanto ao seu posi-

cionamento religioso manifestam também posições de dúvida e indecisão quanto às 

crenças na VAM (ver Quadro 8.3). 

 

Quadro 8.3 

 Tipo de Crença religiosa x Tipo de Crença na VAM 

 
 Crença na VAM98 

 

   ADC                DEVAM             VAMPMI            VAMND             VAMSE              VAMI 

   N     %              N      %               N    %                N     %              N      %               N    % 

 

 

N 

Total 

Crenças religiosas 

Ateísmo 

Agnosticismo 

Deísmo 

Espiritualismo 

Teísmo 

Budismo 

Indecisão 

 

 55   52.4            4       5.8            4      3.8            0       0.0            2       3.1           0      0.0 

 20   19.0          25     36.2          16    15.1            1       0.9            7     10.8           4      5.7 

   3     2.9            6       8.7          10      9.4            6       5.4            3       4.6           4      5.7 

   7     6.7          13     18.8          22    20.8          44     39.3          21     32.3         23    32.9 

   3     2.9            3       4.3          18    17.0          38     33.9            8     12.3         16    22.9  

   9     8.6            3       4.3          13    12.3          17     15.2          18     27.7           9    12.9 

   8     7.6          15     21.7          23    21.7            6       5.4            6       9.2         14    20.0 

 

65 

73 

32 

130 

86 

69 

72 

                  

  N total 

   

     105                    69                     106                    112                      65                   70  

   

527 

 

8.5.1.2. Graus de crença religiosa e crença na VAM na amostra  

A aplicação de um teste t-student detectou uma diferença significativa entre os 

graus de crença de homens e mulheres. Quer no caso da crença religiosa (t = -1.958, 

                                                   
98

 ADC = Ausência de crença  , DEVAM  = Dúvida sobre a existência de uma VAM  , VAMPMI = 

VAM plausível mas incerta,  VAMND = VAM noutra dimensão , VAMSE  = VAM sem Eu  ,VAMI = 

VAM indefinida 
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gl = 305.8, p = .042, d = 0.1679 ) quer no caso da crença na VAM (t = -2.590, gl = 

259.57, p = .010, d= 0.2383), as mulheres apresentam respostas médias mais elevadas 

do que os homens (ver Quadro 8.4).O facto de as mulheres apresentarem um grau de 

crença na VAM superior aos homens, bem como um nº total de crentes superior aos 

homens, está de acordo com os dados recolhidos no âmbito do International Social 

Survey Programme: Religion I-III (2008) sobre a população adulta portuguesa: entre 

os homens inquiridos (N = 907), 42.6% acreditam numa VAM ou consideram-na 

provável, enquanto entre as mulheres inquiridas a percentagem ascende aos 52.4% 

(X2= 9.174, gl = 3, p = .027). Na população geral deste inquérito, que inclui partici-

pantes de todos os continentes (N = 54157), a diferença entre homens e mulheres 

mantém-se no mesmo sentido e é novamente, significativa (X2 = 1048.815, gl = 3, p = 

.000)
99

. 

 Não foi detectado qualquer efeito das restantes características sócio-

demográficas nos graus de crença, utilizando uma ANOVA unifactorial com correc-

ção de Welch e o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Os participantes apresen-

tam graus de crença na VAM e de religiosidade semelhantes, independentemente da 

Faixa etária (F = 0.697, gl = 4, 522, p = .596; F = 0.173, gl = 4,522, p = .952), Habili-

tação académica (F = 0.873, gl = 4,522, p = .480; F = 1.102, gl = 4,522, p = .355), 

Área de estudo (F = 1.394, gl = 2,524, p = .250; F = 0.024, gl = 2,524, p = .976) ou 

Área de residência (X2
kw = 1.507, gl = 3, p = .681; X2

kw = 1.882, gl = 3, p = .597). 

Verificou-se ainda que existe um efeito do tipo de crença na VAM no grau de 

crença na VAM (F = 1268.617, gl = 5, 201.144, p = .000, η2 =0.693).Comparações 

post-hoc com testes de Games-Howell relevaram que o grau de crença na VAM 

difere significativamente de acordo com a seguinte ordem crescente: Ausência de 

crença < Dúvida na existência de uma VAM < VAM sem Eu e VAM plausível mais 

incerta < VAM Indefinida < VAM noutra dimensão (ver Quadro 8.5 e as estatísticas 

de teste no Anexo F, Quadro F.5, pág. 483). Este resultado está de acordo com os 

dados obtidos no Estudo II. 

Tal como no capítulo anterior, e mais uma vez, devido à necessidade de fazer op-

ções relativamente às análises a incluir nos capítulos, será dado destaque às análises 

que têm em conta as crenças na VAM e não as crenças religiosas da amostra, já que 

se sabe estarem altamente correlacionadas e associadas e nos interessa sobretudo 

conhecer o impacto das crenças explícitas sobre a VAM na representação do Eu-

morto.  

                                                   
99

 ISSP Research Group: Cumulation of International Social Survey Programme Religion I-III 

(ISSP 1991-1998-2008). GESIS Data Archive, Cologne, Germany, ZA5070 Data file version 1.0.0 

(2011-08-08), doi:10.4232/1.10860. Disponível Online em: http://zacat.gesis.org. 

http://zacat.gesis.org/
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Quadros 8.4 e 8.5 

 Graus de Crença na VAM e Religiosidade na Amostra 

                       
 Grau de religiosidade 

 

M                DP 

Grau de crença na VAM 

 

M              DP 

  Grau de religiosidade 

 

M           DP 

Grau de crença na VAM 

 

M        DP 

Sexo  

 

Masculino 

Feminino 

 

 

3.91         2.99 

4.52         3.30 

 

 

5.63         3.80 

6.56         3.49 

Área de residência 

 

Grande Lisboa e Margem Sul 

Centro e Norte 

Alentejo e Algarve 

Fora do País 

 

 

4.25         3.16 

4.77         3.29 

4.29         3.28 

3.94         3.45 

 

 

6.26         3.58 

6.57         3.61 

6.28         3.68 

5.31         3.91 
Faixa etária 

 

18-23 

24-29 

30-39 

40-49 

50-60 

 

 

4.28         3.21 

4.33         3.33 

4.25         3.25 

4.60         3.07 

4.49         3.23 

 

 

6.24         3.59 

6.42         3.52 

5.96         3.62 

6.72         3.61 

6.53         3.88 

Crenças religiosas 

 

Ateísmo 

Agnosticismo 

Deísmo 

Espiritualismo 

Teísmo 

Budismo 

Indecisão 

 

 

1.03         0.16 

2.05         1.71 

3.41         2.73 

3.97         2.62 

8.24         2.06 

5.43         3.33 

5.06         2.55 

 

 

1.34         1.05 

3.62         2.99 

6.41         3.25 

8.16         2.73 

8.85         1.93 

6.93         3.43 

6.37         2.81 

Habilitações 

 

12ºano 

Licenciatura 

Pós-graduação 

 

 

4.11         3.19 

4.24         3.13 

4.67         3.38 

 

 

 

6.36         3.75 

6.40         3.52 

6.08         3.62 

 

 
Crenças na VAM 

 

Ausência de crença 

Dúvida sobre a existência de VAM 

VAM plausível mas incerta 

VAM noutra dimensão 

VAM sem Eu 

VAM indefinida 

 

 

1.93         2.12 

3.35         2.40 

4.55         2.97 

6.33         3.20 

4.40         3.16 

5.41         3.22 

 

 

1.15        0.57 

4.58        2.56 

6.82        2.40 

9.64        1.06 

7.08        3.25 

8.79        1.79 

Área de estudo 

 

Artes e Humanidades 

Ciências Naturais 

Ciências Sociais 

 

 

4.39         3.14 

4.33         3.23 

4.32         3.30 

 

 

6.69         3.50 

6.06         3.69 

6.21         3.60 
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8.5.2.   Análise factorial da escala de dualismo 

Os nove itens seleccionados para usar neste estudo pertencem originalmente à 

mesma dimensão da escala Dualism Scale (Stanovich, 1989), sendo esta dimensão 

considerada a mais abrangente, incluindo itens que exprimem diversas posições 

dualistas e que foi nomeada pelo autor como Dualismo Clássico. 

De forma a verificar a unidimensionalidade da sub-escala na presente amostra, re-

alizámos uma análise factorial confirmatória recorrendo ao software AMOS (versão 

7). Os valores tomados pelos diferentes índices de ajustamento considerados (X2 = 

257.1, gl = 27, p = .000; X2 / gl = 9.52; CFI = .871; IFI = .871; RMSEA = .127)
 100

 

indicam que o modelo unidimensional deve ser rejeitado. Desta forma, não podemos 

argumentar que, para os nossos inquiridos, os noves itens se agrupem numa única 

dimensão conceptual. 

No intuito de melhor compreender qual a estrutura subjacente aos itens da escala, 

realizámos uma análise factorial exploratória. A hipótese nula do teste de esfericidade 

de Bartlett foi rejeitada (X2=1800,430; p=.000), indicando que os nove itens se corre-

lacionam entre si. A medida de Kaiser-Meyer-Olkin tem um valor elevado e próximo 

da unidade (KMO = .853), indicando que uma proporção elevada da variância dos 

itens pode ser atribuída a factores subjacentes. No seu conjunto, estes dois resultados 

indicam que os dados são susceptíveis de análise factorial. 

Nesta análise, utilizámos o método de componentes principais para extracção das 

dimensões latentes e impondo-lhe em seguida uma rotação pelo método varimax, de 

forma a aumentar a sua interpretabilidade. Tendo em conta unicamente os componen-

tes com eigenvalue igual ou superior à unidade, retém-se duas componentes que 

explicam 60.639% da variância total das respostas (ver Quadro 8.6). 
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 O ajustamento do modelo unidimensional foi avaliado recorrendo a diversos índices: (a) a esta-

tística de qui-quadrado, (b) o índice de qui-quadrado normalizado (quociente entre a estatística qui-

quadrado e os respectivos graus de liberdade), (c) o índice CFI (comparative fit index), (d) o índice IFI 

(incremental fit index), (e) e o índice RMSEA (root mean square error of approximation). Devido à sua 

sensibilidade face à dimensão amostral, a significância da estatística de qui-quadrado geralmente não é 

um critério apropriada para rejeitar o ajustamento de modelos. Por isso, é prática corrente recorrer a 

índices alternativos. Embora não haja guias orientadoras claras para o valor mínimo aceitável do qui-

quadrado normalizado, valores superiores a 5.0 parecem indicar seguramente que o modelo não se 

ajusta aos dados (Kline, 2005). Tanto o CFI como o IFI são índices de ajustamento incremental (ou seja, 

reflectem a melhoria no ajustamento introduzido pelo modelo em teste face ao modelo que presume 

independência total entre itens) e valores superiores a .90 são considerados indicadores de um ajusta-

mento aceitável (Kline, 2005). Se RMSEA tomar valores inferiores a .06 indica que se trata de um 

modelo bem ajustado (Hu & Bentler, 1999). 
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Quadro 8.6 

Saturações factoriais após Rotação Varimax 

 
Itens F 1 F 2 

 

1.A mente não faz parte do cérebro mas influencia-o 

 

2.A mente é uma forma especial de energia (actualmente desconhecida do Homem), 

que está em contacto com o cérebro e o influencia 

 

3. Em princípio, a mente é independente do corpo, estando ligada a ele apenas 

temporariamente 

 

4. A mente está dentro do cérebro mas não é o mesmo do que o cérebro 

 

5. O facto de eu ser capaz de aceder aos meus processos de pensamento (i.e, ser 

capaz de introspecção), significa que estes não podem ser apenas processos 

cerebrais  

 

6. A minha mente é aquilo que me faz comportar da forma como eu me comporto  

 

7. A mente é uma substância não material que interage com o cérebro para determi-

nar o comportamento 

 

8. A minha consciência irá sobreviver à desintegração do meu corpo físico 

 

9. A mente e o cérebro são duas coisas totalmente separadas 

 

.784 

 

.650 

 

 

.801 

 

 

.170 

 

.608 

 

 

 

.013 

 

.513 

 

 

.772 

 

.729 

 

.160 

 

.340 

 

 

.156 

 

 

.714 

 

.443 

 

 

 

.812 

 

.664 

 

 

.105 

 

.076 

 

Eigenvalue 

% de Variância explicada 

α de Cronbach 

 

  4.268 

47.423 

    .869 

 

  1.189 

13.216 

   .672 

 

O factor 1 explica a maior parte da variância total (47.5%) e associa-se preferen-

cialmente a seis dos nove itens. O factor 2 reúne os três itens restantes e é responsável 

por 13.2% da variância das respostas. 

Já que o conteúdo dos itens dos dois factores traduz ideias sobre o dualismo men-

te-cérebro é difícil compreender o significado destas duas dimensões. Para tentar 

clarificar esta diferença, foram comparadas as médias de ambos os factores tendo em 

conta variáveis que se previa estarem directamente relacionadas com esta medida: 

Crença religiosa e Crença na VAM (tipos e grau). Verificou-se que o factor 2 apre-

senta médias de resposta mais elevadas que o factor 1, nomeadamente entre os Ateus 

(M F1= 2.82, DP = 2.00 vs M F2 = 4.64, DP = 2.50) e Agnósticos (M F1 = 4.20, DP 

= 2.03 vs M F2 = 6.04, DP = 2.11) da amostra e aqueles que não acreditam na VAM 

(M F1 = 2.94, DP = 1.870 vs M F2 = 5.07, DP = 2.494), o que sugere que os itens 

incluídos no factor 2 traduzem, eventualmente, formas menos claras de dualismo, 

partilhado mesmo por aqueles que aderem a uma visão materialista ou tendencial-

mente materialista da mente. 
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Verificou-se ainda, que tal como previsto, ambos os factores estão positiva e 

significativamente relacionados com o grau de crença na VAM e com o grau de 

religiosidade. No entanto, esta relação é mais forte com o factor 1 em ambos os casos, 

o que sugere igualmente que o dualismo medido com o factor 2 é mais transversal a 

pessoas com posições relativamente à religião e VAM muito distintas, podendo 

representar uma forma de dualismo mais comum ou intuitivo (Bloom, 2004) (ver 

Quadro 8.7). 

 

Quadro 8.7  

Relação entre Graus de Crença e Dualismo (F1 e F2) 

 Grau de crença na VAM Grau de religiosidade 

F Dualismo 1 r = .656, p = .000 r = .342, p =.000 

F Dualismo 2 r = .340, p = .000 r = .197 , p = .000 

 

Apesar destas diferenças sugerirem que diferentes tipos de dualismo, um mais ex-

plícito e outro mais implícito, estão representadas na escala é impossível saber ao 

certo se os dois factores representam duas dimensões de dualismo distintas. Além 

disso se os seis itens mais associados ao factor 1 constituem uma medida compósita 

fiável dessa dimensão, sendo a sua consistência interna elevada (α de Cronbach = 

.852), o mesmo não se pode dizer da medida do factor 2 proporcionada pelos três 

itens que lhe estão associados, cujo alfa de Cronbach indica uma consistência interna 

questionável (abaixo de .7).  

Tendo em conta a baixa fiabilidade do factor 2, optou-se por considerar apenas  o 

factor 1 como medida de dualismo mente-corpo explícito. O item 7 foi excluído 

devido ao seu posicionamento ambíguo. Foi criado um índice de dualismo explícito 

que consiste na média das classificações médias em cada um dos seis itens integrados 

no factor 1. Este índice foi a medida de dualismo explícito utilizada nas análises 

subsequentes. 

8.5.3.  Experiência de imaginação da própria morte 

Considerando a amostra total verifica-se que as experiências que melhor descre-

vem a forma como os participantes imaginaram a sua própria morte são: Continuação 

do Eu (M = 6.72, DP = 3.51), Observação da própria morte (M= 6.52, DP = 3.58) e 

Dificuldade de imaginar a morte como fim total (M = 5.45, p =3.64), já que são 

aquelas onde a resposta média é mais elevada.  
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Figura 8.1. Grau médio em que cada item foi avaliado como representativo da expe-

riência de imaginação da própria morte dos inquiridos (média + Int. confiança 95%) 

8.5.3.1. Imaginação da própria morte: padrões de resposta 

Foram detectados três padrões distintos de resposta à pergunta nº4, que traduzem 

prevalências diferentes dos vários tipos de experiência de imaginação. Uma análise 

classificatória hierárquica preliminar feita com o Método de Ward e usando como 

medida de distância entre sujeitos o Quadrado da Distância Euclidiana, permitiu 

detectar a existência de 3 classes de sujeitos com diferentes padrões de resposta aos 6 

tipos de experiência de imaginação. Foi então efectuada uma análise classificatória K-

means com 3 classes, de forma a identificar os três grupos de sujeitos de uma forma 

mais clara. A pertença a cada uma das classes foi guardada, sendo criada uma variá-

vel nominal que permite identificar o grupo a que pertence cada participante e efectu-

ar análises para compreender o que distingue as três classes. 
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Quadro 8.8 

Clusters de Sujeitos de Acordo com o Tipo de Resposta ao Exercício de Imaginação 
Classes  Observação 

da própria 

morte 

Continuação 

do Eu 

Continuação 

ligada ao 

corpo 

 

Ausência 

do Eu 

Imaginação 

do momen-

to anterior 

à morte 

Dificuldade 

de imagi-

nar a morte 

como fim 

1. 

Imaginação 

de  

continuidade 

(N = 165) 

 

M 

 

DP 

 

 

8.21 

 

2.44 

 

8.53 

 

1.92 

 

3.27 

 

2.74 

 

2.87 

 

2.74 

 

2.88 

 

3.04 

 

2.20 

 

1.48 

2.  

Imaginação 

de Ausência 

(N = 146) 

 

M 

 

DP 

 

2.10 

 

2.05 

 

1.92 

 

1.53 

 

1.44 

 

1.35 

 

6.75 

 

3.51 

 

2.49 

 

2.85 

 

3.98 

 

3.31 

3.  

Imaginação 

reflexiva de 

continuidade 

(M =216) 

 

M 

 

DP 

 

8.21 

 

2.52 

 

8.58 

 

2.05 

 

3.79 

 

3.47 

 

 

2.73 

 

2.52 

 

3.37 

 

3.12 

 

8.93 

 

1.27 

 

A observação do Quadro 8.8 permite verificar que cada classe ou grupo de sujei-

tos tem um padrão de resposta distinto: na Classe 1, os tipos de experiência conside-

rados mais próximos daquilo que foi imaginado, sentido e pensado durante o exercí-

cio são a Observação da própria morte e Continuação do Eu. As outras experiências 

obtêm todas uma resposta média baixa. Na classe 2, a experiência que parece caracte-

rizar a imaginação da própria morte é, pelo contrário, a Ausência do Eu, já que todas 

as outras têm valores abaixo do 4. Já a Classe 3 caracteriza-se pelas experiências de 

Continuação do Eu e Observação da própria morte acompanhadas pela Dificuldade 

de Imaginar a morte como fim total. A classe 2 é claramente distinta das outras duas 

na medida em que parece traduzir uma imaginação da morte predominantemente 

centrada na ausência, desaparecimento ou fim do Eu. Já as classes 1 e 3 distinguem-se 

sobretudo pelo facto de uma fazer acompanhar a predominância de experiências de 

continuação do Eu com a sensação subjectiva de ser difícil imaginar a morte como 

fim, ou seja, os participantes da classe 3 parecem estar conscientes de que é difícil 

imaginar a morte de uma forma contrária à continuidade do Eu. Esta diferença foi 

confirmada como significativa usando uma ANOVA unifactorial, com a correcção de 

Welch (F = 1129.939, gl = 2, 280.809, p = .000, η2 = 0.671 ), e comparações post-hoc 

com o teste de Games-Howell (I.C. a 95% ] -7.07; -6.39 [; p = .000), sendo aliás a 

única diferença significativa encontrada entre as duas classes. A aplicação do mesmo 

teste revelou igualmente que as diferenças médias detectadas entre a Classe 2 e as 

restantes são significativas para todos tipos de experiência (ver Anexo F, Quadro F.6, 

pág. 484), excepto no caso da Imaginação do momento anterior à morte (F = 3.820, 

gl = 2, 334.011, p = .023, η2 =0.014), na qual difere significativamente apenas da 

Classe 3 (I.C. a 95% ] -1.62; -0.13 [; p = .017).  
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Tendo em conta os tipos de experiência que caracterizam cada uma das classes, 

estas foram designadas da seguinte forma: Classe 1 – Imaginação de continuidade; 

Classe 2 – Imaginação de ausência, Classe 3 – Imaginação reflexiva de continuidade. 

8.5.3.2. Classes de experiências de imaginação da própria morte e tipos de 

imagens relatadas 

Usando o teste do Qui-quadrado de independência foram encontradas associações 

significativas entre as classes de imaginação da própria morte e apenas dois tipos de 

imagens relatadas: Reacção dos entes queridos, menos frequente entre aqueles que 

tiveram uma Imaginação de Ausência (X2 = 7.760, gl=2, p = .021), e Vazio, mais 

frequente entre aqueles que tiveram uma Imaginação de Ausência (X2 = 12.149, gl=2, 

p = .002). Estas associações são compatíveis com os resultados encontrados em 

estudos anteriores. 

8.5.3.3. Imaginação da própria morte e características sócio-demográficas da 

amostra 

Numa tentativa de compreender o que distingue os participantes com cada um dos 

3 padrões de imaginação da própria morte, foi avaliada a possível associação dos 3 

grupos ou classes com as características sócio-demográficas da amostra, não tendo 

sido encontrada qualquer associação estatística significativa: Sexo (X2 = 2.083, gl=2, 

p = .353), Habilitações (X2 = 8.168, gl=8, p = .417), Faixa etária (X2 = 5.114, gl=8, p 

= .745), Área de estudo (X2 = 74.570, gl=4, p = .334) e Área de residência (X2 = 

4.722, gl=6, p = .580). 

8.5.3.4. Imaginação da própria morte e crenças na VAM  

Foi detectada uma associação significativa entre a pertença a cada um dos 3 gru-

pos e o tipo de crença na VAM (X2 = 100.983, gl=10, p = .000) dos participantes. No 

que respeita à crença na VAM, a Classe 1 apresenta pouca frequência de pessoas que 

não acreditam na VAM e uma elevada frequência de pessoas com a crença numa 

VAM noutra dimensão; a Classe 2 apresenta uma elevada frequência de pessoas que 

não acreditam na VAM e baixa frequência de crentes numa VAM plausível mas incer-

ta e VAM noutra dimensão; por fim, a classe 3 apresenta um padrão oposto ao da 

classe 2, já que apresenta uma baixa frequência de Ausência de crença e uma elevada 

frequência de crentes numa VAM plausível mas incerta e VAM noutra dimensão (ver 

Quadro 8.9). 

O teste ANOVA unifactorial com correcção de Welch permitiu verificar ainda 

que as três classes de participantes variam quanto ao seu grau médio de crença na 

VAM (F = 49.618, gl = 2, 320.040, p =.000, η2 = 0.167) e de religiosidade (F = 
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51.322, gl = 2, 468.117, p = .000, η2 = 0.044), mas a dimensão deste efeito é apenas 

moderada. Comparações post-hoc com o teste de Games-Howell mostraram que as 

Classes 1 e 3 não diferem significativamente uma da outra no que respeita ao grau de 

crença na VAM (I.C. a 95% ] -1.40; 0.18 [; p = .165) e grau de religiosidade (I.C. a 

95% ] -0.83; 0.76 [; p = .995), apresentando ambas um grau de crença na VAM ( 1 e 

2 - I.C. a 95% ] 1.98; 3.82 [; p = .000; 3 e 2 - I.C. a 95% ] 2.66; 4.35 [; p = .000) e de 

religiosidade ( 1 e 2 - I.C. a 95% ] 0.65; 2.33 [; p = .000; 3 e 2 - I.C. a 95% ] 0.76; 

2.28 [; p = .000) mais elevado que a Classe 2. 

Esta associação entre as crenças na VAM e os 3 padrões de imaginação da própria 

morte encontrados na amostra sugere que a forma como as pessoas imaginaram a 

própria morte é influenciada pelas suas crenças explícitas. Ainda assim, encontramos 

pessoas (39%) que não acreditam na VAM que apresentam um dos 2 padrões de 

imaginação da própria morte em que a continuação do Eu é tendencialmente presu-

mida. De notar também que apenas 36.2% (N= 25) dos participantes com Dúvida 

sobre a existência de uma VAM se encontram situados na classe que agrupa os parti-

cipantes que tenderam a imaginar a sua morte como um estado de ausência do Eu 

(classe 2). Mais uma vez os dados empíricos parecem sugerir que as crenças explíci-

tas não são o único factor que determina a representação da própria morte, já que se 

esse fosse o caso devíamos encontrar todos os participantes que não acreditam na 

VAM na Classe 2. 

 

Quadro 8.9 

Associação entre Padrões de Imaginação e Crenças na VAM 

 
 Classe 1 

Imaginação de 

Continuidade  

(N=165) 

N       % 

Classe 2 

Imaginação de 

Ausência 

(N= 146) 

N     % 

Classe 3 

Imaginação 

Reflexiva 

(N=216) 

N     % 

 

N 

total 

Crença na VAM 

Ausência de crença 

Dúvida sobre a existência da VAM 

VAM plausível mas incerta 

VAM noutra dimensão 

VAM sem Eu 

VAM indefinida 

 

         24     14.5 

         17     10.3 

         36     21.8 

         48     29.1 

         20     12.1 

         20     12.1 

 

           64     43.8 

           25     17.1 

           12       8.2 

             9       6.2 

           17     11.6 

           19     13.0 

 

           17      7.9 

           27    12.5 

           58    26.9 

           55    25.5 

           28    13.0 

           31    14.4 

 

105 

69 

106 

112 

65 

70 

 

Grau de crença na VAM 

 

M       DP 

6.84     3.37 

 

M       DP 

3.95    3.51 

 

M      DP 

7.45   3.09 

 

 

Grau de religiosidade 

 

4.77     3.37 

 

3.25    2.92 

 

4.78   3.15 

 

  

 

 



 280 

8.5.4.  Representação do Eu-morto 

8.5.4.1. Características atribuídas ao Eu-morto 

Na pergunta nº 5 era pedido aos participantes que avaliassem o grau em que seria 

plausível poder continuar a ter 18 características e experiências após a morte, tendo 

em conta aquilo que imaginaram durante o exercício
101

.  

 

 

Figura 8.2. Plausibilidade média atribuída às 19 características apresentadas na per-

gunta nº5 (média + Int. Conf. 95%) 

 

Uma análise da resposta média a cada um dos 18 itens revela que os itens consi-

derados mais plausíveis de integrar a experiência do Eu-morto são os seguintes (ver 

Figura8.2): Pensamento (M = 7.98, DP = 3.15), Visão (M = 7.55, DP = 3.33), Senti-

mentos e emoções (M = 7.45, DP = 3.93, Memória (M = 7.43, DP = 3.26), Consciên-

cia de si (M = 7.41, DP = 3.18), Audição (M = 7.10, DP = 3.45), Movimento (M = 

6.96, DP = 3.41), Personalidade (M = 6.73, DP = 3.47), Valores morais (M = 6.45, 

DP = 3.56), Motivação (M = 6.31, DP = 3.53), Sensação de coordenar o próprio 

comportamento (M = 6.07, DP = 3.44), Intenções (M = 5.98, DP = 3.46) e Ser o 

mesmo que antes de morrer (M = 5.80, DP = 3.41).   

                                                   
101

 Nos casos em que não foi sentido que de alguma forma se continuava a existir após a morte no 

cenário imaginado durante o exercício, pedia-se que se respondesse tendo em conta aquilo que se 

imagina que poderia continuar a ser e fazer numa possível vida após a morte. 
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Estes resultados são compatíveis com os que foram obtidos no Estudo II, verifi-

cando-se ainda que dois dos novos itens (Personalidade e Valores morais) foram 

classificados como elementos muito plausíveis na experiência do Eu-morto. 

8.5.4.1.1. Efeito das variáveis sócio-demográficas na atribuição de características 

ao Eu-morto 

Foi detectado um efeito do Sexo nos valores médios atribuídos a todas as caracte-

rísticas (p < .034, d > 0.211), excepto para Necessidades fisiológicas (t = - 1.543, gl = 

333.539, p = .124) e Capacidade de comunicar (t = -1.525, gl = 525, p = .128). O 

sexo feminino atribuiu, em todos os casos, valores médios superiores do que o sexo 

masculino (ver Figura 8.3), o que sugere que as mulheres consideraram todas as 

características apresentadas aos inquiridos, excepto as Necessidades fisiológicas e 

Capacidade de comunicar, como mais plausíveis de integrar a experiência do Eu-

morto do que os homens (ver Anexo F, Quadro F.7, pág. 485, onde estão apresenta-

das as estatísticas de teste detalhadas dos testes t-student).  

 

 

Figura 8.3. Plausibilidade média atribuída a cada característica de acordo com o sexo 

(média + Int. Conf. 95%) 

 

Verificou-se ainda um efeito de pequena dimensão da Faixa etária na atribuição 

de plausibilidade a quatro características, usando o teste ANOVA unifactorial com 

correcção de Welch: Aspecto físico (F = 3.720, gl = 4, 187,436, p = .006, η2 = .028), 

Visão (F= 2.431, gl = 4, 185.532, p = .049, η2= .019), Audição (F= 2.983, gl = 4, 

184.304, p = .028, η2= .021) e Tacto (F= 2572, gl = 4, 185.349, p = .034, η2 = .019). 

As comparações post-hoc com o teste de Games-Howell revelaram que a faixa dos 

18-23 anos atribuiu valores médios superiores à dos 30-39 às quatro características 

(estatísticas de teste detalhadas no Anexo F, Quadro F.8, pág. 486). 
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Não se encontrou qualquer efeito significativo das Habilitações, Área de estudo, 

Faixa etária, ou Área de residência na avaliação da plausibilidade das 19 característi-

cas (p > .153). 

8.5.4.1.2. Efeito das crenças na VAM na atribuição de características ao Eu-

morto 

Através de um teste ANOVA unifactorial com correcção de Welch, verificou-se 

que as crenças na VAM têm um efeito significativo de média dimensão na plausibili-

dade atribuída a todas as características (p < .001, η2  > 0.011 ), excepto as Necessida-

des fisiológicas (F = 1.997, gl = 5, 521, p = .078). Os resultados obtidos são seme-

lhantes aos do Estudo II: a plausibilidade atribuída é superior nos grupos em que há 

algum tipo de crença na VAM, comparativamente aos que manifestam descrença ou 

dúvida. Verifica-se ainda que, entre crentes, aqueles que acreditam numa VAM sem 

Eu são os que atribuem valores médios de plausibilidade mais baixos e os que acredi-

tam numa VAM noutra dimensão os que atribuem valores mais altos (ver Anexo F, 

Quadro F.8, pág. 486).  

O padrão de resultados é idêntico para os novos itens: Personalidade (F= 19.610, 

gl = 5, 219.765, p = .000, η2= 0.164), Valores morais (F= 17.622, gl = 5, 226.457, p = 

.000, η2= 0.143), Aspecto físico (F= 7.072, gl = 5, 226.738, p = .000, η2= 0.063) e 

Capacidade de comunicar (F= 17.323, gl = 5, 221.244, p = .000, η2= 0.140), devendo 

salientar-se que as comparações post-hoc com o teste de Games-Howell mostraram 

que a Ausência de crença na VAM e a VAM sem Eu não diferem significativamente 

entre si em nenhum destes itens, sendo os dois tipos de crença com valores médios 

mais baixos em todos os casos, excepto Capacidade de comunicar, em que a Dúvida 

quanto à existência de VAM apresenta uma média mais baixa que a VAM sem Eu (ver 

Figura 8.4, e Anexo F, pág. 487). 

A observação da Figura 8.4 permite constatar com a avaliação da plausibilidade 

das diversas características varia de acordo com especificidades das crenças na VAM. 

A capacidade de comunicar é considerada mais plausível de continuar após a morte 

do que o aspecto físico apenas pelos crentes na VAM noutra dimensão e VAM indefi-

nida. 

 Esta diferença poderá dever-se ao facto de nestes tipos de crença se acentuar a 

possibilidade de interacção com outros agentes. 
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Figura 8.4. Plausibilidade média atribuída a cada um dos 4 itens novos de acordo 

com o Tipo de crença na VAM (média + Int. Conf. 95%) 

 

É importante salientar que, de acordo com o verificado no Estudo II, apesar das 

diferenças de acordo com o tipo de crença na VAM, as características com valores 

médios mais altos e mais baixos são idênticas nos vários grupos.  

Foram ainda encontradas correlações positivas significativas baixas a moderadas 

entre o grau de crença na VAM e mesmo grau de religiosidade e a avaliação da plau-

sibilidade da Personalidade (r = .326, p = .000; r = .177, p = .000), Valores Morais (r 

= .380, p =.000; r = .279, p = .000), Aspecto físico (r = .194, p = .000; r = .211, p 

=.000) e Capacidade de comunicar (r = .396, p = .000; r = .214, p = .000), que suge-

rem, mais uma vez, que à medida que a crença na VAM aumenta, assim aumenta a 

plausibilidade atribuída à continuação após a morte das características. 

Há no entanto que realçar o facto de o conteúdo especifico das crenças ser rele-

vante e não só o grau em que se diz acreditar, já que a crença numa VAM sem Eu, 

diminui claramente a plausibilidade média atribuída a todas as características, compa-

rativamente aos outros tipos de crença. Este resultado é consistente com os dados 

obtidos no estudo anterior. 

8.5.4.1.3. Proximidade entre características possíveis de integrar a experiência do 

Eu-morto 

Foi efectuada uma análise classificatória hierárquica para compreender a proxi-

midade entre as 18 características apresentadas na pergunta nº5 quanto à sua plausibi-

lidade de integrar a experiência do Eu após a morte. Mais uma vez optou-se pelo 

Método de Ward e a medida da Distância Euclidiana Quadrada. A análise do dendro-

grama sugere que existem duas classes (ver Figura 8.5). A primeira classe inclui dois 
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sub-conjuntos de itens, sendo um deles constituído pelas características: Visão, Audi-

ção, Movimento, Pensamento, Memória, Consciência de si e Sentimentos e emoções, 

e o outro por: Personalidade, Valores Morais, Motivação, Sensação de coordenar o 

próprio comportamento, Intenções, Ser o mesmo que antes de morrer. A segunda 

classe inclui as seguintes características: Necessidades fisiológicas, Paladar, Olfacto, 

Tacto, Capacidade de comunicar e Aspecto físico. Tendo em conta que a análise 

visual efectuada a partir do dendrograma é clara quanto ao nº de classes a considerar 

na solução final, não se considerou necessário recorrer a outro critério de selecção  

(Maroco, 2007). 

 

Figura 8.5. Associação entre as 19 características avaliadas quanto à possibilidade de 

integrar a experiência do Eu-morto 

 

A 1ª classe parece agrupar as características que são mais atribuídas ao Eu-morto, 

se tivermos em conta as médias. A presença de duas sub-classes dentro desta classe 

sugere que as características aqui incluídas se dividem em dois grupos distintos no 

que respeita à sua associação ao Eu-morto. O primeiro sub-conjunto parece referir-se 

aos elementos basilares da experiência do Eu-sujeito: percepção visual e auditiva, 

acompanhada da possibilidade de agência mínima através da deslocação no espaço, 

consciência de si, memória, actividade cognitiva e emocional. A presença destas 

características parece definir a continuidade de um Eu mínimo após a morte. O se-

gundo sub-conjunto parece traduzir a manutenção da identidade pessoal do Eu após a 

morte, já que agrega características como a personalidade e valores morais, a motiva-

ção e intenções e ainda a sensação de ser o mesmo que antes de morrer.  
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A segunda classe agrega elementos e características mais físicas, aparentemente 

menos associadas ao Eu após a morte: necessidades fisiológicas, as restantes modali-

dades sensoriais, o aspecto físico e capacidade de comunicar. 

O resultado desta análise classificatória hierárquica parece indicar que o Eu-morto 

nuclear é constituído pela capacidade de percepção visual e auditiva, movimentação 

no espaço, consciência e memória, pensamento e emoções. Adicionalmente esse Eu 

poderá manter a sua identidade pessoal, mantendo intenções e motivações pessoais, a 

personalidade e valores morais anteriores ao declínio físico, o que indica que o Eu-

morto parece ser representado como mantendo características públicas e não só pri-

vadas do Eu.  

A realização de A.C.H para os três padrões de imaginação da própria morte, reve-

lou que esta classificação das 18 características em duas grandes classes: a classe das 

características atribuídas ao Eu-morto e a classe das características não atribuídas 

ao Eu-morto é idêntica nos três casos (ver Anexo F.19, pág. 497). 

8.5.4.2. Plausibilidade de continuação após a morte de várias experiências 

Na pergunta nº7 era pedido aos participantes que avaliassem a plausibilidade de 

continuação de 15 experiências, cuja dependência do corpo também era avaliada. 

Nesta secção serão apresentados os dados relativos à avaliação da plausibilidade de 

continuação. Na secção seguinte serão então apresentados os dados relativos à avalia-

ção da dependência do corpo e, por fim será explorada a relação hipotetizada entre 

estas duas variáveis. 

8.5.4.2.1. Dimensões subjacentes aos 15 itens no que respeita à sua plausibilidade 

de continuação 

Foi realizada uma Análise Factorial Exploratória, para a verificar a estrutura sub-

jacente aos itens.  

A hipótese nula do teste de esfericidade de Bartlett foi rejeitada (X2=6783.55, gl= 

105, p =.000), indicando que os nove itens se correlacionam entre si. A medida de 

Kaiser-Meyer-Olkin tem um valor muito elevado e próximo da unidade (KMO = 

.939), indicando que uma proporção elevada da variância dos itens pode ser atribuída 

a factores subjacentes. No seu conjunto, estes dois resultados indicam que os dados 

são susceptíveis de análise factorial. 

Nesta análise, utilizámos o método de componentes principais para extracção das 

dimensões latentes, impondo-lhe em seguida uma rotação pelo método varimax, de 

forma a aumentar a sua interpretabilidade. Tendo em conta unicamente os componen-

tes com eigenvalue igual ou superior à unidade, retêm-se duas componentes que 

explicam 71.396% da variância total das respostas (ver Quadro 8.10). O modelo 
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factorial apresenta um bom ajustamento, já que 80% dos resíduos não-redundantes
102

 

são inferiores a 0.05 (Maroco, 2007). 

 

Quadro 8.10  

Saturações Factoriais após Rotação Varimax 

 
Itens FP1 FP2 

 

Ansiar por um acontecimento 

Observar uma coisa 

Escutar um som 

Vontade de fazer uma coisa 

Recordar momentos do passado 

Estar apaixonado 

Pensar sobre si próprio 

Sentir-se triste                     

Concentrar-se num assunto 

Desejar estar com alguém 

Sentir-se alegre 

Sentir Fome 

Sentir Sede 

Sentir calor 

Tocar numa coisa 

 

.792 

.827 

.823 

.872 

.873 

.744 

.846 

.771 

.821 

.839 

.788 

.078 

.098 

.229 

.345 

 

.245 

.146 

.182 

.223 

.075 

.270 

.120 

.213 

.196 

.138 

.153 

.914 

.923 

.807 

.651 

 

Eigenvalue 

% de Variância explicada 

α de Cronbach 

 

8.445 

50.412 

0.957 

 

2.265 

20.983 

0.853 

 

O FP1 explica a maior parte da variância total (50.412%) e agrupa as experiências 

epistémicas, motivacionais e emocionais e ainda duas experiências perceptivas: visão 

e audição. O FP2 agrupa as experiências psicobiológicas e uma experiência percepti-

va: tacto, sendo responsável por 20.983% da variância das respostas. Esta estrutura 

com 2 factores faz sentido, já que os dados de todos os estudos empíricos até aqui têm 

evidenciado que a visão e audição são avaliadas de uma forma diferente das restantes 

modalidades sensoriais, sendo consideradas tão ou mais plausíveis de integrar a 

experiência do Eu após a morte do que as experiências motivacionais, epistémicas e 

emocionais. Esta distribuição dos itens em 2 factores é ainda congruente com os 

resultados da A.C.H. apresentada no ponto 8.5.4.1.3, pág. 284, em que se obtiveram 

duas grande classes. As experiências epistémicas, emocionais, motivacionais e per-

ceptivas (visual e auditiva) são avaliadas da mesma forma quanto à sua plausibilidade 

de continuar a ocorrer após a morte e o mesmo acontece com as experiências psicobi-

ológicas e a experiência perceptiva táctil. 
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 Os resíduos não-redundantes correspondem à diferença entre as correlações observadas na 

amostra e as correlações estimadas pelo modelo factorial obtido. Considera-se que uma percentagem 

elevada de resíduos inferiores a 0.05 (mais de 50%) é indicadora de um modelo factorial bem ajustado 

(Maroco, 2007). 
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Ambos os factores apresentam uma consistência interna bastante elevada (ver 

Quadro 8.10, pág. 286), verificando-se que no caso do FP2, o alfa de Cronbach seria 

um pouco mais elevado se eliminado o item “Tocar numa coisa” (0.875). 

 Verifica-se ainda que FP1 (M = 6.45, DP = 2.86) é avaliado, em média como 

mais plausível de continuação após a morte do que FP2 (M = 2.79, DP = 2.16), e que 

esta diferença é significativa (t = 30.707, gl = 526, p = 0.000). FP1 corresponde às 

experiências consideradas mais plausíveis de integrar a experiência do Eu-morto e a 

FP2 integra as experiências que, pelo contrário, são avaliadas como pouco plausíveis 

de continuar após a morte.  

8.5.4.2.2. Avaliação da plausibilidade das duas dimensões de acordo com as 

variáveis sócio-demográficas 

Foi detectada uma diferença significativa de dimensão média na avaliação da 

plausibilidade do factor FP1 (t = -3.441, gl = 256.103, p = .001, d =0.3136) quanto ao 

Sexo: as mulheres (M = 6.73, DP =2.74) apresentam uma resposta média mais eleva-

da do que os homens (M = 5.75, DP = 3.04), o que está de acordo com o já verificado 

anteriormente, na avaliação da plausibilidade das 19 características apresentadas na 

pergunta nº7. O FP2 (t= -0.163, gl = 525, p = .870) é, no entanto, avaliado da mesma 

forma por homens (M=2.77, DP = 2.13) e mulheres (M=2.80, DP= 2.18). 

No que respeita às restantes variáveis sócio-demográficas, como a Faixa etária (F 

= 2.056, gl = 4, 186.336, p = .088; F = 1.066, gl = 4, 183.698, p = .375), as Habilita-

ções (F = 0.636, gl = 4, 144.134, p = .638; F = 0.696, gl = 4, 146.152, p = .596) e a 

Área de estudo (F = 0.261, gl = 2, 335.477, p = .770; F = 2.644, gl = 2, 337.782, p = 

.069), a aplicação de ANOVA one-way com correcção de Welch não detectou qual-

quer efeito significativo em ambos os factores (FP1 e FP2, respectivamente). A apli-

cação do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, permitiu saber que a Área de 

residência (X2
kw = 2.030, gl = 3, p = .566; X2

kw = 1.615, gl = 3, p = .656) também não 

tem qualquer efeito significativo na avaliação da plausibilidade das duas dimensões. 

8.5.4.2.3. Avaliação da plausibilidade das duas dimensões de acordo com o Tipo 

de crença na VAM  

Uma ANOVA one-way com correcção de Welch mostrou que o tipo de crença na 

VAM tem um efeito significativo na avaliação do grau de plausibilidade de continua-

ção após a morte dos dois factores: FP1 (F= 20.159, gl = 5, 219.503, p =.000, η2 

=0.181) e FP2 (F= 4.537, gl= 5, 223.293, p = .001, η2  = 0.038). Enquanto que o efeito 

em FP1 tem uma dimensão média, em FP2 tem uma dimensão pequena. 

No que respeita a FP1, a Ausência de crença na VAM apresenta a média mais bai-

xa (M= 4.42, DP = 3.44), seguida da VAM sem Eu (M= 5.77, DP= 2.72), Dúvida 

quanto à existência de VAM (M= 6.11, DP= 2.81), VAM indefinida (M=6.74, DP = 
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2.53), VAM noutra dimensão (M = 7.62, DP=1.88) e finalmente VAM plausível mas 

incerta (M = 7.65, DP=1.87) que apresenta a média mais elevada (ver Figura 8.6). 

 

 

Figura 8.6. Plausibilidade média atribuída a FP1 e FP2 de acordo com o Tipo de 

crença na VAM (média + Int. Conf. 95%) 

 

Comparações post-hoc com o teste de Games-Howell permitiram constatar que 

efectivamente a Ausência de crença é o tipo de crença com uma plausibilidade média 

mais baixa comparativamente a todos os outros tipos: Dúvida quanto à existência de 

VAM I.C. a 95% ] -3.06; 0.31 [; p = .007), VAM indefinida (I.C. a 95% ] -3.62; -1.01[; 

p = .000), VAM noutra dimensão (I.C. a 95% ] -4.32; -2.08[; p = .000), VAM plausí-

vel mas incerta (I.C. a 95% ] -4.33; -2.12 [; p = .000), excepto, VAM sem Eu do qual a 

diferença é apenas marginalmente significativa (I.C. a 95% ] -2.73; 0.02 [; p = .056). 

As comparações post-hoc mostraram também que a Dúvida quanto à existência da 

VAM difere ainda significativamente da VAM plausível mas incerta (I.C. a 95% ] -

2.66; -0.43 [; p = .001) e VAM noutra dimensão (I.C. a 95% ] -2.65; -0.38[; p = .002); 

e ainda que a VAM plausível mas incerta e VAM noutra dimensão não diferem signi-

ficativamente da VAM indefinida, mas que ambas têm médias mais elevadas do que a 

VAM sem Eu (I.C. a 95% ] 0.77; 2.99 [; p = .000 e I.C. a 95% ] 0.72; 2.98 [; p = .000, 

respectivamente). 

No que respeita a FP2, verifica-se igualmente que a Ausência de crença na VAM 

apresenta a média mais baixa (M= 2.10, DP = 1.88), seguida da VAM sem Eu (M= 

2.50, DP= 2.10), Dúvida quanto à existência de VAM (M= 2.80, DP= 2.14), VAM 

indefinida (M=2.90, DP = 2.44), VAM noutra dimensão (M = 3.00, DP=2.10) e fi-

nalmente VAM plausível mas incerta (M = 3.34, DP=2.18) que apresenta a média 

mais elevada (ver Figura 8.10). Comparações post-hoc com o teste de Games-Howell 

mostraram que apesar das diferenças na plausibilidade média atribuída pelos partici-
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pantes com vários tipos de crença, apenas três diferenças são significativas: Ausência 

de crença difere significativamente de VAM noutra dimensão ( I.C. a 95% ] -1.67; -

0.12 [; p = .014) e de VAM plausível mas incerta (I.C. a 95% ] -2.04; -0.43 [; p = 

.000). 

Apesar das diferenças encontradas entre os 6 grupos de participantes, verifica-se 

que para todos os tipos de crença na VAM há um padrão comum: o FP1 tem um score 

médio mais elevado que o FP2, isto é, as experiências epistémicas, emocionais, moti-

vacionais e perceptivas (visão e audição) são consideradas mais plausíveis de conti-

nuar após a morte do que as experiências psicofisiológicas e percepção táctil
103

. De 

acordo com o já verificado anteriormente, a crença em alguma forma de VAM tende 

a aumentar a plausibilidade atribuída às experiências. Ainda de acordo com os resul-

tados do Estudo II, a crença numa VAM sem Eu está associada a uma diminuição do 

grau de plausibilidade médio atribuído às experiências comparativamente aos outros 

tipos de crença na VAM, o que parece ser uma consequência deste tipo de crença 

supor que o Eu sofre alterações significativas após a morte.  

Deve ser também salientado que, relativamente ao FP2, os vários grupos apresen-

tam uma maior semelhança na avaliação da plausibilidade de continuação, o que 

confirma resultados encontrados nos estudos anteriores que sugeriam haver mais 

acordo entre participantes de crenças diferentes quanto às experiências que não conti-

nuam após a morte do que relativamente às que poderão continuar a ocorrer (ver 

Figura 8.6). 

A avaliação de plausibilidade das duas dimensões encontra-se ainda positivamen-

te relacionada com o grau de religiosidade (FP1 – r = .180, p = .000; FP2 – r = .132, p 

= .002)  e grau de crença na VAM (FP1 – r = .380, p = .000; FP2 – r = .152, p = .000) 

dos participantes, o que significa que quanto mais elevado o grau de crença na VAM 

e grau de religiosidade mais elevada é a plausibilidade atribuída às experiências de 

FP1 e FP2. No entanto, o r é inferior a 0.4 em todos os casos, o que sugere uma 

correlação fraca entre graus de crença e avaliação da plausibilidade. 

8.5.4.2.4.  Avaliação da plausibilidade das duas dimensões de acordo com a 

imaginação da própria morte 

De forma a conhecer o impacto que a experiência de imaginação da própria morte 

teve na plausibilidade atribuída às experiências foi realizada uma ANOVA unifactori-

al com correcção de Welch às duas dimensões de plausibilidade, tendo sido verifica-

do que o Padrão de imaginação da própria morte tem um efeito significativo de di-

mensão média na avaliação da plausibilidade de FP1 (F = 38.701, gl = 2, 309.254, p = 

.000, η2 = .165) e um efeito significativo de dimensão pequena na avaliação da plau-
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 Testes t-student para amostras emparelhadas permitiram verificar que a diferença entre a respos-

ta média atribuída a FP1 e FP2 em cada um dos seis grupos é altamente significativa e de dimensão 

muito elevada (p < .000, d > 1.575). 
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sibilidade de FP2 (F = 9.367, gl = 2, 333.990, p = .000, η2 = .034). No que respeita a 

FP1, a Imaginação reflexiva de continuidade apresenta a média mais elevada (M = 

7.34, DP = 2.31), seguida da Imaginação de continuidade (M = 6.91, DP = 2.31) e 

por fim Imaginação de ausência (M = 4.59, DP = 3.30), que apresenta a média mais 

baixa (ver Figura 8.7). Comparações post-hoc com o teste de Games-Howell mostra-

ram que a Imaginação de ausência difere significativamente quer da Imaginação de 

continuidade (I.C. a 95% ] -3.09; -1.55 [; p = .039), quer da Imaginação reflexiva de 

continuidade (I.C. a 95% ] -3.49; -2.01 [; p = .000), sendo o Padrão de imaginação 

com a média de plausibilidade mais baixa para FP1 e que os outros dois padrões não 

diferem entre si. 

 

 

Figura 8.7. Scores médios nos dois factores de plausibilidade de acordo com o Pa-

drão de imaginação da própria morte (média + Int. Conf. 95%) 

 

No que respeita a FP2, a Imaginação reflexiva de continuidade (M = 3.19, DP= 

2.28) apresenta a média mais elevada, seguida da Imaginação de continuidade (M = 

2.78, DP= 2.05) e por fim, Imaginação de ausência (M= 2.22, DP= 1.96) com a 

média mas baixa (ver Figura 8.11). Comparações post-hoc com o teste de Games-

Howell mostraram que a Imaginação de ausência tem uma média significativamente 

mais baixa que a Imaginação reflexiva de continuidade (I.C. a 95% ] -1.50; -0.44 [; p 

= .000) e Imaginação de continuidade (I.C. a 95% ] -1.09; -0.02 [; p = .039). Mais 

uma vez, a Imaginação de continuidade e Imaginação reflexiva de continuidade não 

diferem entre si. 
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Apesar das diferenças significativas encontradas, verifica-se que os três grupos de 

inquiridos concordam com o facto de FP1 incluir itens mais plausíveis de continuar 

após a morte do que FP2
104

 (ver Figura 8.7). 

Foi ainda testada a possibilidade de os inquiridos que tiveram experiências de 

Imaginação de continuidade ou Imaginação reflexiva de continuidade terem avaliado 

FP1 e FP2 como mais plausíveis de continuar após a morte do que aqueles que expe-

rienciaram uma Imaginação de Ausência, dentro do grupo que não acredita na VAM. 

Para isso foi realizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, que revelou a 

existência de um efeito significativo, tanto para F P1 como F P2 (X2
KW = 18.638, gl = 

2, p = .000, N = 105;  X2
KW = 15.077, gl = 2, p = .001, N = 105, respectivamente).  

 

 

Figura 8.8. Distribuição da avaliação da plausibilidade de continuação após a morte 

de F P1 nos três padrões de imaginação (1-Imaginação de continuidade; 2- Imagina-

ção de Ausência e 3- Imaginação reflexiva de continuidade) 

 

 

Figura 8.9. Distribuição da avaliação da plausibilidade de continuação após a morte 

de F P2 nos três padrões de imaginação (1-Imaginação de continuidade; 2- Imagina-

ção de Ausência e 3- Imaginação reflexiva de continuidade) 

 

De acordo com a comparação múltipla das médias das ordens, os inquiridos com 

uma Imaginação de ausência avaliaram FP1 e FP2 como sendo menos plausíveis de 

continuar após a morte do que aqueles que tiveram uma Imaginação de Continuidade 

(p = .004; p = .012) e Imaginação reflexiva de continuidade (p = .001; p = .004). 
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 Testes t-student para amostras emparelhadas permitiram verificar que a diferença entre a respos-

ta média atribuída a FP1 e FP2 em cada um dos três grupos é altamente significativa e de dimensão 

muito elevada (p < .000, d > 1.723). 
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8.5.5.  Dependência do corpo das 15 experiências 

8.5.5.1. Dimensões subjacentes à avaliação de dependência do corpo dos 15 

itens 

Foi realizada uma Análise Factorial Exploratória, usando o método de componen-

tes principais e a rotação varimax, de forma a verificar a estrutura subjacente aos 

itens.   

Os testes prévios revelaram que a análise factorial fazia sentido para este conjunto 

de dados, já que a medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin tem um 

valor muito elevado e aproximado de 1 (0.911), indicando que a proporção de variân-

cia nos vários itens (variáveis) pode ser causado por factores subjacentes. A hipótese 

nula do teste de esfericidade de Bartlett foi rejeitada (X2= 4238.624, gl= 105, p 

=.000), o que indica igualmente que as variáveis em causa têm relações entre si e que 

a procura de dimensões subjacentes fará sentido. 

A solução factorial proposta pelo SPSS, tendo em conta os componentes com ei-

genvalues iguais ou superiores a 1, inclui três componentes e explica 71.396% da 

variância total, no entanto, há um item: “Tocar uma coisa” que apresenta saturações 

muito próximas em dois factores. Sendo assim, optámos por considerar apenas facto-

res com eigenvalue igual ou superior a 1.2950, de acordo com a simulação feita na 

ferramenta Monte Carlo PCA Parallel analysis (Horn, 1965; Watkins, 2006; Zwick, & 

Velicer, 1986). A solução final acabou assim por incluir apenas 2 factores, e apesar 

da variância total explicada ser mais baixa (59,0%), o modelo factorial apresenta um 

bom ajustamento, já que mais de 70% dos resíduos não-redundantes são inferiores a 

0.05 (Maroco, 2007). 
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Quadro 8.11  

 Matriz de Componentes após Rotação Varimax 

 
Itens FD1 FD2 

 

Ansiar por um acontecimento 

Observar uma coisa 

Escutar  

Vontade de fazer uma coisa 

Recordar momentos do passado 

Estar apaixonado 

Pensar sobre si próprio 

Sentir-se triste                     

Concentrar-se num assunto                   

Desejar estar com alguém 

Sentir-se alegre 

Sentir fome 

Sentir sede 

Sentir calor 

Tocar numa coisa 

 

.841 

.488 

.587 

.799 

.838 

.782 

.822 

.802 

.719 

.709 

.789 

.003 

-.043 

.061 

.108 

 

.026 

.364 

.318 

.071 

-.062 

.051 

-.034 

.047 

.085 

.042 

.065 

.771 

.841 

.786 

.680 

  

Eigenvalue 

% de Variância explicada 

α de Cronbach 

 

6.329 

41.382 

0.918 

 

2.522 

17.620 

0.784 

 

O primeiro factor agrupa as experiências epistémicas, emocionais, motivacionais 

e ainda as experiências perceptivas (visual e auditiva). O segundo factor agrupa as 

experiências psicobiológicas e a experiência perceptiva táctil. Esta estrutura factorial 

é idêntica à encontrada para a avaliação de plausibilidade. Mais uma vez, verifica-se 

que o item “Tocar uma coisa” parece estar a meio caminho entre os itens perceptivos 

e os itens psicobiológicos, já que o alfa de Cronbach seria beneficiado pela sua retira-

da do factor (0.798), tal como aconteceu para a avaliação de plausibilidade. Mais uma 

vez se verifica que a visão e audição se aproximam mais das experiências epistémi-

cas, emocionais e motivacionais do que das psicobiológicas e outras experiências 

perceptivas, no que respeita à representação do Eu-morto. 

Verifica-se ainda que a dimensão FD1 (M = 3.81, DP = 1.96) é avaliada, em mé-

dia como menos dependente do corpo do que a FD2 (M = 7.52, DP = 2.03), e que esta 

diferença é significativa (t = -32.949, gl = 526, p = .000). A dimensão FD1 corres-

ponde às experiências consideradas pouco dependentes do corpo e a dimensão FD2 

integra as experiências que, pelo contrário, são avaliadas como bastante dependentes 

do corpo.  

Não foi detectado qualquer efeito do Sexo (t = 0.181, gl = 525, p = .857; t = -

1.349, gl = 525, p = .188), Faixa etária (F = 2.890, gl = 4, 522, F = 2.890, gl = 4, 522, 

p = .210; F = 2.225, gl = 4, 181.503,  p = .068) , Habilitações (F = 1.331, gl = 4, 522, 
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p = .257; F = 1.923, gl = 4, 522, p = .105) ou Área de estudo (F = 0.678, gl = 2, 524, 

p = .508; F = 0.628, gl = 2, 524, p = .534) na avaliação da dependência de FD1 e 

FD2, respectivamente. A Área de residência não teve um efeito estatisticamente 

significativo na avaliação de FD1 (X2
kw = 0.312, gl = 3, p = .958), tendo tido, porém, 

um efeito significativo na avaliação de FD2 (X2
kw = 1.507, gl = 3, p = .008). Compa-

rações múltiplas das médias das ordens permitiram saber que os participantes do 

Centro e Norte do país avaliaram FD2 como mais dependente do corpo do que os da 

Grande Lisboa e Margem Sul. 

8.5.5.2. Dependência do corpo e dualismo mente-corpo explícito 

Foi encontrada uma correlação negativa significativa fraca do dualismo explícito 

com o FD1 (r = -.187, p =.000) e o FD2 (r = -.113, p =.010). Quanto mais elevados 

foram os scores médios de dualismo, menos elevados foram os scores médios de 

dependência do corpo atribuída a FP1 e FP2 e vice-versa. Apesar da relação entre o 

dualismo explícito e avaliação da dependência do corpo ir no sentido esperado, é 

muito fraca, o que parece indicar que o dualismo explícito não foi determinante na 

avaliação  das duas dimensões. Isto poderá indicar que, ainda que as respostas sobre a 

dependência do corpo tenham sido influenciadas pelo dualismo explícito dos partici-

pantes, estes foram capazes de fazer uma avaliação subjectiva da dependência do 

corpo de cada experiência tal como lhes era pedido.  

8.5.5.3. Dependência do corpo e crenças na VAM  

No que respeita a FD1, a Ausência de crença na VAM apresenta a média mais al-

ta (M = 4.49, D.P = 2.14), seguida da Dúvida quanto à existência de VAM (M = 3.87, 

D.P = 1.81), VAM sem Eu (M = 3.77, D.P = 2.03), VAM plausível mas incerta (M = 

3.60, D.P = 1.74), VAM indefinida (M = 3.59, D.P = 1.93), e finalmente, VAM noutra 

dimensão (M = 3.49, D.P = 1.90). Relativamente a FD2, a Ausência de crença na 

VAM apresenta novamente a média mais elevada (M = 7.76, D.P = 2.12), seguida da 

VAM plausível mas incerta (M= 7.71, D.P = 1.69), Dúvida quanto à existência de 

VAM (M = 7.46, D.P = 1.89), VAM indefinida (M = 7.43, D.P = 1.99), VAM sem Eu 

(M = 7.33, D.P = 2.06), e finalmente, VAM noutra dimensão (M = 7.30, D.P = 2.30). 
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Figura 8.10. Dependência do corpo média de FD1 e FD2 de acordo com o Tipo de 

crença na VAM (média + Int. Conf. 95%) 

 

Foram realizados testes ANOVA unifactorial para verificar se as diferenças detec-

tadas são significativas, tendo sido detectado um efeito significativo de pequena 

dimensão apenas no caso de FD1 (F = 3.744, gl = 5, p = .002, η2 = .035). Tendo sido 

verificado o pressuposto da homogeneidade de variâncias através do Teste de Levene 

(F = 1.307, gl = 5, 521, p = .259), foram realizadas comparações post-hoc com o teste 

de Tukey HSD que mostraram que os inquiridos com Ausência de crença na VAM 

classificaram significativamente FD1 como mais dependente do corpo do que os 

inquiridos que acreditam numa VAM plausível (I.C. a 95% ] .138; 1.66[; p = .010), 

VAM noutra dimensão (I.C. a 95% ] 0.26; 1.76 [; p = .002) e VAM indefinida (I.C. a 

95% ] .06; 1.76 [; p = .029). 

De acordo com estes resultados, foi detectada uma correlação negativa significa-

tiva fraca entre FD1 e o grau de crença na VAM ( r = -.155, p = .000).   

Relativamente ao efeito das crenças na VAM, deve ser realçado que a observação 

da Figura 8.10 mostra como apesar de diferenças nas médias dos grupos, algumas 

delas significativas, todos atribuíram médias de dependência do corpo superiores a 

FD2. Parece existir um padrão geral na amostra de atribuição de uma dependência do 

corpo superior aos itens incluídos em FD2 em comparação aos incluídos em FD1
105

.  

                                                   
105

 Testes t-student para amostras emparelhadas permitiram verificar que a diferença entre a respos-

ta média atribuída a FD1 e FD2 em cada um dos seis grupos é altamente significativa e de dimensão 

muito elevada (p < .000, d > 2.549). 
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8.5.6.  Dependência do corpo e Plausibilidade de continuação após a morte 

Foi encontrada uma correlação negativa forte e significativa entre a avaliação 

média de dependência do corpo e avaliação média de plausibilidade de continuação 

após a morte dos 15 itens (r = 0.826, p =.000), que traduz a já detectada e esperada 

relação inversa entre as variáveis: quanto maior foi em média, a avaliação de depen-

dência do corpo de um item, menor foi a avaliação média da plausibilidade de conti-

nuação após a morte desse item.  

O gráfico de quadrantes (Figura 8.11) apresentado em seguida ilustra melhor a re-

lação entre as duas variáveis, já que permite visualizar de que forma os itens se agru-

pam tendo em conta a sua dependência do corpo e plausibilidade de continuação após 

a morte média. 

 

 

Figura 8.11. Associação entre a Plausibilidade de continuação após a morte e grau de 

dependência do corpo (as linhas verticais e horizontais representam a média de cada 

variável/eixo). 

 

Na Figura 8.11 encontramos no 1º quadrante as experiências consideradas mais 

plausíveis de continuar a ocorrer após a morte, com uma classificação média acima da 

média total para os 19 itens (M = 5.47) e verificamos como são as que têm as médias 

de dependência mais baixa do conjunto dos 19 itens (abaixo da média total M = 4.80), 

pertencendo às categorias epistémica, emocional e motivacional. No 2º quadrante 

encontramos as experiências perceptivas visuais e auditivas, com médias de plausibi-
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lidade idênticas às mais elevadas do 1º quadrante, mas com médias de dependência 

ligeiramente acima da média global. No 4º quadrante encontram-se as experiências 

consideradas menos plausíveis de continuar após a morte e que são concomitante-

mente as consideradas mais dependentes do corpo do conjunto (experiências psicobi-

ológicas e Tocar numa coisa). 

Ao contrário do que acontecera no Estudo II, não existem itens no 3ºquadrante, o 

que significa que Ansiar por um acontecimento e Estar apaixonado foram avaliados 

de forma mais consistente com os outros itens de FP1 do que acontecera anteriormen-

te, apresentando também uma classificação média de plausibilidade acima da média 

total.   

A análise deste gráfico permite verificar que, tal como acontecera no estudo ante-

rior, as experiências consideradas plausíveis de continuar após a morte tendem a ser 

avaliadas como pouco a moderadamente dependentes do corpo (1º e 2º quadrante). A 

percepção visual e auditiva (2º quadrante) foram mais uma vez, consideradas distintas 

da outra modalidade sensorial (tacto) e das experiências psicobiológicas, tendo sido 

avaliadas como mais plausíveis de continuar após a morte e menos dependentes do 

corpo do que essas experiências. 

8.5.6.1. Dualismo mente-corpo explícito e plausibilidade de continuação após 

a morte 

Tendo em conta a relação entre dependência do corpo e plausibilidade de conti-

nuação após a morte, foi explorada também a possibilidade de existência de uma 

correlação entre o dualismo explícito e a plausibilidade de continuação após a morte. 

Foi identificada apenas uma relação positiva significativa de baixa dimensão entre o 

dualismo explicito e FP1 (r = .331, p =.000) e FP2 (r = .144, p =.000). 

8.5.7.  Preditores das experiências atribuídas ao Eu-morto: estudos de regressão  

Depois de conhecido o impacto que algumas variáveis têm nos julgamentos de 

plausibilidade de continuação após a morte das experiências incluídas em 

FP1(nomeadamente: Sexo, Grau de crença na VAM, Tipo de crença na VAM, Tipo de 

padrão de imaginação da própria morte, Grau de dependência do corpo e Dualismo 

explícito), utilizou-se a técnica de Regressão Linear Múltipla para obter um modelo 

parcimonioso que permitisse predizer o grau de plausibilidade de continuação após a 

morte atribuída a FP1 em função dessas variáveis independentes
106

.  

Testou-se também possibilidade do efeito de FD1 em FP1 ser moderado pelo grau 

de dualismo explícito e pelo grau de crença na VAM, já que foi encontrada uma 

                                                   
106

No caso de FP2, os pressupostos da distribuição normal e da homogeneidade dos resíduos não 

foram validados pela análise gráfica. Não estando reunidas as condições para a aplicação da análise de 

regressão, optou-se por realizá-la apenas para FP1.  
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correlação significativa entre estas duas variáveis e FD1 (ver pág. 294 e 295, respec-

tivamente). 

Finalmente, foi verificada a possibilidade do efeito do Sexo em FP1 ser moderado 

pelo grau de crença na VAM, já que se verificou que as mulheres apresentam um grau 

de crença na VAM superior ao dos homens (ver pág. 270).  

Analisaram-se os pressupostos de distribuição normal e homogeneidade dos erros 

graficamente (ver Figura 8.12), e o pressuposto da independência dos erros foi vali-

dado com a estatística de Durbin-Watson (d= 2.015), tal como descrito em Maroco 

(2007).  

 

Figura 8.12. Gráfico de probabilidade normal dos resíduos estandardizados 

 

Utilizou-se o indicador VIF para diagnosticar a multicolinearidade, tendo sido ve-

rificado que as variáveis no modelo não são colineares (VIF <1.234 em todos os 

casos). Foi necessário criar cinco variáveis dummy para o Tipo de crença na VAM 

(variável nominal com 6 categorias), 2 variáveis dummy para o Tipo de padrão de 

imaginação da própria morte (variável nominal com 3 categorias) e uma variável 

dummy para o Sexo. 

A regressão linear múltipla com selecção de variáveis stepwise permitiu identifi-

car as variáveis Padrão de imaginação da própria morte, Grau de crença na VAM, 

Tipo de crença na VAM, Grau de dependência do corpo de F D1 e Sexo como predi-

tores significativos da plausibilidade de continuação após a morte atribuída a FP1. 

O Dualismo explícito também é um preditor significativo de FP1 (como verificá-

mos existe uma correlação fraca entre as duas variáveis – r = 0.331, p = .000, ver pág. 

297); no entanto, quando o Grau de crença na VAM é introduzido no modelo a con-

tribuição do Dualismo explícito deixa de ser significativa. O facto destas duas variá-

veis estarem fortemente correlacionadas (r =0.656, p =.000) contribui certamente para 

este resultado.  
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Quadro 8.12 

Regressão da Plausibilidade de Continuação após a Morte de F P1 

 

  β estandardizado t  

Constante 

Sexo (feminino) 

Grau de crença na VAM 

VAM plausível mas incerta 

VAM sem Eu 

Imaginação de ausência 

FD1 

                                               

                                                R2 

                                         R2a 

5.908  

.105 

.241 

.111 

-.095 

-.264 

-.130 

 

2.767* 

5.805** 

2.848** 

-2.483* 

-6.343** 

-3.434** 

 

 

 

 

 

 

 

 

.272 

.264 

*p < .02, **p < .001 

 

O modelo obtido é altamente significativo e explica 26.4% da variabilidade da 

Plausibilidade de continuação após a morte de FP1 (F (6, 520) = 32.421; p = .000).  

O sexo feminino (β = .105 ; t = 2.767,  p =.006), a Crença numa VAM plausível 

mas incerta (β = .111 ; t = 2.848, p =.001) e o Grau de crença na VAM (β = .241 ; t = 

5.805,  p =.000) têm um efeito positivo significativo na plausibilidade de continuação 

após a morte de FP1 (ver Quadro 8.12). Isto significa que a plausibilidade média 

atribuída a FP1 aumenta quando a sua avaliação é feita por mulheres, pessoas que 

acreditam numa VAM plausível mas incerta e de acordo com o grau de crença na 

VAM (quanto mais elevado mais elevada é a plausibilidade atribuída). 

Já uma Imaginação de Ausência (β = -.264 ; t = -6.343 ,  p =.000), a Crença numa 

VAM sem Eu (β = -.095 ; t = -2.483,  p =.013) e o Grau de dependência do corpo de 

FD1 (β = -.130 ; t = -3.434,  p =.001) têm um efeito negativo significativo na plausi-

bilidade de continuação após a morte de FP1. 

Isto significa que a plausibilidade média atribuída a FP1 diminui quando é avalia-

da por pessoas que imaginam a sua morte com um padrão de Imaginação de Ausência 

e/ou acreditam numa VAM sem Eu, e ainda que, quanto mais dependente do corpo 

FP1 é avaliado, menos plausível de continuação após a morte tenderá a ser, já que os 

itens de FP1 e FD1 são os mesmos. 

Os resultados desta análise de regressão são compatíveis com a análise univariada 

já realizada, demonstrando de forma evidente como as variáveis que mais contribuem 

para a representação do Eu-morto são o Tipo de padrão de imaginação da própria 

morte, Grau e Tipo de crença na VAM e Avaliação da dependência do corpo. 

Uma experiência de imaginação contrária à continuação do Eu ou uma crença na 

VAM que se opõe à continuação do Eu contribuem para diminuir a plausibilidade 

atribuída às experiências tipicamente mais associadas ao Eu-morto. Já a crença numa 

VAM plausível mas incerta, que traduz a tendência para acreditar na continuação do 
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Eu devido à sensação fenomenológica de o seu fim ser impossível, aumenta como 

seria esperado, a plausibilidade atribuída a essas experiências. 

No que diz respeito aos efeitos de moderação testados, verificou-se que o efeito 

do Sexo em FP1 não é moderado pelo grau de crença na VAM (ver Quadro 8.13). Isto 

significa que o maior contributo das mulheres para os níveis de FP1 não pode ser 

explicado pelo facto de as mulheres terem um Grau de crença na VAM mais elevado 

do que os homens. Verificou-se ainda, através de análise descritiva, que em todos os 

tipos de crença, incluindo Ausência de crença na VAM, as mulheres apresentaram 

uma resposta média em FP1 mais elevada do que os homens. 

 

Quadro 8.13 

Análise da Moderação do Grau de Crença na VAM no Efeito do Sexo em FP1 

 
 β t p Δ R2 Δ p 

Sexo 

Grau de crença na VAM 

Sexo x Grau de crença na VAM 

.109 

.365 

.028 

2.697 

9.003 

-.690 

.007 

.000 

.490 

 

.157 

.001 

 

.000 

.490 

 

A possibilidade do efeito de FD1 em FP1 ser moderado pelo grau de dualismo 

explícito ou grau de crença na VAM também não se confirmou (ver Quadro 8.14 e 

8.15, respectivamente), o que indica que a avaliação subjectiva da dependência do 

corpo tem um efeito directo na avaliação da plausibilidade que não depende do dua-

lismo explícito ou do grau de crença na VAM. Isto poderá significar que a avaliação 

da dependência do corpo que afecta os julgamentos de plausibilidade depende essen-

cialmente de elementos experienciais ligados ao suposto dualismo intuitivo ou de 

senso-comum (Bloom, 2004, 2007). 

 

Quadro 8.14 

Análise da Moderação do Dualismo Explícito no Efeito de FD1 em FP1 

 

 β T p Δ R2 Δ p 

FD1 

Dualismo explícito 

FD1 x Dualismo explícito 

-.148 

.304 

.011 

-3.555 

7.315 

0.268 

.000 

.000 

.789 

 

.131 

.000 

 

.000 

.789 

 

Quadro 8.15 

Análise da Moderação do Grau de crença na VAM no Efeito de FD1 em FP1 

 
 β T p Δ R2 Δ p 

FD1 

Grau de crença na VAM 

FD1 x Grau de crença na VAM 

-.432 

1.022 

-.012 

-3.711 

8.807 

-.109 

.000 

.000 

.913 

 

.166 

.000 

 

.000 

.913 
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8.6.  DISCUSSÃO 

8.6.1.  Robustez e generalização dos dados obtidos anteriormente 

8.6.1.1. Experiência de imaginação da própria morte 

Os resultados deste estudo confirmam que as experiências de Continuação do Eu 

e Observação da própria morte são as que melhor traduzem aquilo que é imaginado 

durante o exercício de simulação da própria morte. Se no Estudo II estas foram as 

experiências seleccionadas por uma percentagem superior da amostra, aqui foram 

classificadas pela generalidade da amostra como as mais próximas daquilo que foi 

realmente vivenciado durante o exercício de imaginação. 

Tendo em conta a alteração métrica na forma de avaliar as experiências de imagi-

nação, optou-se por fazer uma análise diferente da realizada no Estudo II (ver pág. 

214), tendo-se aqui procurado identificar classes de sujeitos com um padrão de res-

posta distinto. Foram assim encontrados três padrões de resposta que traduzem a 

preponderância de diferentes experiências de imaginação. Dois dos padrões detecta-

dos – Imaginação de continuidade e Imaginação reflexiva de continuidade – tradu-

zem uma imaginação da própria morte em que a continuidade do Eu é considerada 

elemento central, sendo que a Imaginação reflexiva de continuidade soma a isso a 

presença da dificuldade em imaginar a morte como um fim total. Já a Imaginação de 

Ausência apresenta a Ausência do Eu como experiência principal. 

Enquanto a Imaginação de continuidade surge predominantemente entre aqueles 

que acreditam numa VAM noutra dimensão, a Imaginação reflexiva de continuidade é 

mais frequente entre aqueles que acreditam numa VAM plausível mas incerta e VAM 

noutra dimensão. Finalmente, a Imaginação de Ausência surge sobretudo entre aque-

les que demonstram Ausência de crença na VAM. 

Esta associação indica que a forma como a morte é imaginada depende das cren-

ças explícitas acerca da VAM: se os sujeitos acreditam na VAM tendem a imaginar a 

morte como um estado de continuidade do Eu e se não acreditam tendem a imaginar a 

morte como a Ausência do Eu.  O facto de a Imaginação reflexiva de continuidade 

estar associada aos crentes numa VAM plausível mas incerta, poderá indicar que 

pessoas mais sensíveis à dificuldade cognitiva de imaginar a morte como um estado 

de aniquilação completa e total da experiência do Eu, estejam mais predispostas a 

considerar a VAM provável.  

Mas apesar desta tendência, cerca de 40% dos inquiridos que não acreditam na 

VAM ficaram situados num dos Padrões de imaginação que implica a continuidade 

do Eu após a morte, o que significa que as crenças explícitas sobre a VAM não são o 

único critério a determinar a forma como as pessoas imaginam a sua morte. Muitas 

pessoas que não acreditam na VAM parecem imaginar a sua própria morte como um 

estado de continuidade do Eu, com características fenomenológicas (ao nível das 
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imagens e experiências relatadas) muito semelhantes ao que acontece entre aqueles 

que acreditam na VAM.  

Os resultados dos três estudos parecem apoiar a hipótese de que existe uma ten-

dência para imaginar a morte como um estado de continuidade do Eu, na linha do 

proposto por Sá-Nogueira Saraiva (2003) e sugerido por Bauman (1992) e Freud 

(1915/1957). O facto de não terem sido detectados efeitos das variáveis sócio-

demográficas ou variáveis controlo (Luto, Doença crónica, Doença terminal de fami-

liar) sugere que esta tendência é robusta e potencialmente generalizável à população 

adulta portuguesa com escolaridade a partir do 12ºano completo.  

8.6.1.2. Representação do Eu-morto 

8.6.1.2.1. Características e experiências atribuídas ao Eu-morto  

No que diz respeito às características e experiências atribuídas ao Eu-morto, os 

resultados obtidos no Estudo III foram idênticos aos encontrados no Estudo II, e 

compatíveis com os do Estudo I. Confirma-se que as características e experiências 

mais frequentemente atribuídas ao Eu-morto pertencem às categorias epistémica, 

emocional, motivacional e perceptiva (apenas visual e auditiva). 

As características consideradas mais plausíveis na pergunta nº 5 foram novamen-

te: Pensamento, Visão, Sentimentos e emoções, Memória, Consciência de Si, Audi-

ção, Movimento, Motivação, Sensação de coordenar o próprio comportamento, 

Intenções e Ser o mesmo que antes de morrer. A Personalidade e Valores morais, 

itens integrados apenas nesta versão do questionário, contam-se também entre as 

características mais atribuídas. 

Também as características consideradas menos plausíveis de integrar a experien-

cia do Eu-morto foram as mesmas: Necessidades fisiológicas, Olfacto, Tacto e Pala-

dar. 

No que diz respeito às dimensões subjacentes à avaliação da plausibilidade de 

continuação após a morte dos 15 itens considerados no QRPM, identificaram-se duas 

dimensões, uma que agrupa os itens epistémicos, emocionais, motivacionais e percep-

tivos (audição e visão) e outra com os itens psicobiológicos e o item perceptivo táctil. 

Desta vez os itens mais plausíveis surgiram todos juntos num mesmo factor, o que 

acentua o facto de terem sido avaliados de forma idêntica pela amostra no que respei-

ta à sua plausibilidade de continuação após a morte. Solução factorial equivalente foi 

encontrada para as avaliações da dependência do corpo dos mesmos 15 itens. 

As crenças na VAM tiveram novamente um efeito significativo nas características 

e experiências atribuídas ao Eu-morto, tendo sido verificado que a crença em alguma 

forma de VAM e mesmo a Dúvida sobre a existência de uma VAM tendem a aumen-

tar a plausibilidade média atribuída, excepto quando a crença é numa VAM sem Eu. 

Estes resultados estão de acordo com os do Estudo II. 
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Tal como os resultados dos estudos anteriores sugeriam, estes dados indicam que 

os julgamentos de plausibilidade são afectados pelas previsões sobre o que irá aconte-

cer ao Eu após a morte que estão subjacentes às crenças na VAM.  

A avaliação da plausibilidade foi afectada também pelo Padrão de Imaginação da 

própria morte. Tal como já tinha sido verificado no Estudo II, os inquiridos que 

apresentam uma Imaginação de Ausência, atribuíram uma plausibilidade inferior a 

FP1 e FP2 do que aqueles que tiveram uma Imaginação de Continuidade ou Imagi-

nação reflexiva de continuidade. Também de acordo com o já verificado no Estudo 

II, esta diferença aplicou-se igualmente ao grupo daqueles que não acreditam na 

VAM, já que aqueles que neste grupo tiveram uma Imaginação de continuidade ou 

Imaginação reflexiva de continuidade atribuíram uma plausibilidade superior a FP1 e 

a FP2 do que os restantes membros do mesmo grupo que tiveram uma Imaginação de 

Ausência.  

Tendo em conta que se pedia aos inquiridos que tivessem em conta a sua experi-

ência de imaginação e não as suas crenças explícitas, este resultado permite constatar 

que os participantes foram efectivamente capazes de ter em conta a sua experiência 

de imaginação durante os julgamentos de plausibilidade, mesmo quando incongruente 

com as suas crenças explícitas. Este resultado poderá ainda indicar que a experiência 

de imaginação tem um efeito tão significativo que interage com a crença explícita na 

forma como o Eu-morto é representado. 

Foi detectado ainda um efeito do Sexo. Mais uma vez as mulheres fizeram julga-

mentos de plausibilidade superiores aos homens em praticamente todas as caracterís-

ticas e em F P1 (itens epistémicos, emocionais, motivacionais e auditivo e visual).  

Apesar das diferenças encontradas, todos os grupos (incluindo os vários tipos de 

crença na VAM) parecem concordar como o facto de as experiências e características 

epistémicas, emocionais, motivacionais e auditivas e visuais serem mais plausíveis 

após a morte do que as psicobiológicas, tácteis, olfactivas e gustativas. Esta diferença 

entre os dois tipos de experiências e características, que se reflecte nas Classes 1 e 2 

(ver pág. 284) e nos factores FP1 e FP2 (ver pág. 286), parece ser robusta e potenci-

almente generalizável à população adulta portuguesa. 

8.6.1.2.2. Plausibilidade de continuação após a morte e dependência do corpo 

Foi encontrada novamente uma correlação negativa forte e significativa entre os 

julgamentos médios de plausibilidade e de dependência do corpo dos 15 itens. A 

estreita relação entre as duas medidas reflectiu-se ainda no facto de terem sido encon-

trados dois factores de plausibilidade e dois factores de dependência que são constitu-

ídos exactamente pelos mesmos itens: F P1 e FD1 – experiências epistémicas, emoci-

onais, motivacionais e perceptivas (visão e audição) e FP2 e FD2 – experiências 

psicobiológicas e perceptivas (tacto). A relação negativa entre dependência do corpo 
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e plausibilidade de continuação após a morte de uma experiência foi detectada em 

todos os estudos, sendo um dado robusto.  

Mais uma vez verificámos que a visão e a audição têm um estatuto diferente das 

outras modalidades sensoriais, sendo consideradas menos dependentes do corpo e 

mais plausíveis de integrar a existência do Eu-morto. A visão e audição têm, aparen-

temente, um estatuto diferenciado na fenomenologia do Eu, como se fizessem parte 

do Eu e não do Corpo, ao contrário do que parece suceder nas outras modalidades 

sensoriais e estados psicobiológicos. A robustez desde dado ao longo dos três estudos 

sugere que a visão e audição são elementos essenciais da experiência do Eu. 

8.6.1.2.3. Preditores da plausibilidade de continuação após a morte 

Uma análise de Regressão Linear Múltipla permitiu verificar de forma mais clara 

como o Sexo, Grau de crença na VAM, Tipo de crença na VAM, Tipo de padrão de 

imaginação da própria morte, Grau de dependência do corpo e Dualismo explícito 

são preditores significativos do grau de plausibilidade de continuação após a morte 

atribuído às experiências que integram FP1. 

O grau de dependência do corpo tem o efeito negativo já conhecido pela análise 

de correlação e discutido no ponto anterior. Este efeito não é moderado pelo dualismo 

explícito ou grau de crença na VAM dos participantes, o que sugere que a avaliação 

subjectiva da dependência do corpo teve um efeito directo na avaliação da plausibili-

dade de continuação após a morte, que não está relacionado nem é afectado pelo 

efeito do dualismo explícito ou grau de crença na VAM detectados na análise de 

regressão. Tanto o dualismo explícito como o dualismo intuitivo afectam os julga-

mentos de plausibilidade. Deve ser salientado aqui que o efeito do dualismo explícito 

em FP1 é excluído do modelo de regressão quando se introduz o grau de crença na 

VAM, já que o grau de crença na VAM parece contribuir para explicar melhor a 

variável dependente e que existe uma correlação elevada entre as duas variáveis 

independentes. É provável que o efeito do dualismo explícito dos participantes já 

esteja incluído no efeito do grau de crença na VAM, já que as crenças na VAM pres-

supõem uma diferença entre o corpo material e a alma (ver Cap.9, pág. 315). 

A Imaginação da própria morte como ausência também tem um efeito negativo 

sobre a plausibilidade de continuação após a morte. Este efeito negativo faz sentido à 

luz da hipótese de que a tendência universalmente encontrada nas culturas humanas 

para acreditar na VAM é gerada por constrangimentos que forçam a própria morte a 

ser representada como um estado de continuação do Eu-sujeito, que permanece como 

sujeito-observador activo e distanciado do que acontece ao Eu-objecto. Se uma Ima-

ginação de continuidade está na base da tendência humana para criar teorias e crenças 

sobre a imortalidade da alma e uma VAM, então uma Imaginação de Ausência deve-

ria ter um efeito contrário, tornando a hipótese da continuidade do Eu e das experiên-

cias que lhe são associadas após a morte menos plausível. 



 305 

Ao centrar-se na imaginação do fim total do Eu, os inquiridos tentam imaginar a 

morte tal como acham, reflexivamente, que esta será, tentando escapar aos constran-

gimentos cognitivos que exigem que haja um observador e um observado durante a 

imaginação da própria morte. O relato da percepção desses constrangimentos por 

parte de alguns entrevistados descrentes na VAM no Estudo I e que é traduzida na 

categoria Dificuldade em imaginar a morte como fim total, permite-nos saber que 

existem pelo menos algumas pessoas capazes de perceber e/ou admitir que a sua 

crença é contrária ao que é mais intuito imaginar naturalmente. 

Deve ser acentuado que apesar de conseguirem impor a sua crença à forma como 

imaginam a sua morte, este grupo apresenta o mesmo padrão de resposta relativamen-

te às experiências e características que são atribuídas ao Eu-morto: ainda que com 

valores mais baixos, as experiências de FP1 são sempre avaliadas como mais plausí-

veis do que as de FP2. Isto significa que o Eu-morto é imaginado e representado 

implicitamente tendo em conta os mesmos elementos da experiência do Eu. 

A representação implícita do Eu-morto, quer guiada por crenças explícitas favo-

ráveis quer desfavoráveis à sua existência após a morte, parece ser guiada pela mesma 

fenomenologia e teorização implícita ou não-reflexiva do Eu. Por exemplo, apesar do 

efeito positivo do Grau de crença na VAM, existe um tipo de crença na VAM que 

tem um efeito negativo na avaliação da plausibilidade de continuação após a morte. 

Este efeito negativo já era conhecido desde o Estudo I, tendo sido claramente identifi-

cado neste estudo. A crença numa VAM sem Eu, típica de crenças religiosas Budistas 

e Espiritualistas, contribui significativamente para diminuir a plausibilidade de conti-

nuação após a morte atribuída a FP1.  

Tendo em conta que este tipo de crença prevê alterações significativas na feno-

menologia do Eu após a morte, que deixa de ser experienciado como uma entidade 

coesa e contínua, faz sentido que contribua para alterar significativamente a forma 

como o Eu-morto é representado. Se a fenomenologia do Eu após a morte muda 

radicalmente, é natural que as características e experiências associadas ao Eu em vida 

sejam consideradas menos plausíveis após a morte por pessoas com este tipo de 

crença, comparativamente às que acreditam que a fenomenologia do Eu será pouco 

alterada após a morte.  

Apesar disso, é notável que este tipo de crença tenha apresentado um padrão de 

resposta idêntico ao dos outros grupos. Apesar da diminuição das médias na maior 

parte das características e experiências, este tipo de crentes parece estar de acordo 

com os outros grupos quanto aos itens mais prováveis e improváveis de integrar o Eu-

morto. Até características identitário-simbólicas como a Personalidade e Valores 

morais este grupo considera mais prováveis de integrar a experiência do Eu-morto do 

que o Aspecto físico, Necessidades fisiológicas ou outras modalidades sensoriais. É 

como se a mesma fenomenologia do Eu fosse usada para fazer esta avaliação, apesar 

da diferença radical na fenomenologia do Eu após a morte que é prevista explicita-

mente pelo tipo de crença deste grupo. 
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Talvez a fenomenologia universal do Eu interfira com as crenças explícitas deste 

grupo. A doutrina de não-eu budista ou de um Eu que se anula ou funde com o “todo” 

após a morte, perdendo a sua identidade, que deu origem à categoria VAM sem Eu, 

parecem ser ideias demasiado contra-intuitivas (Boyer,1994) para a nossa espécie. No 

capítulo seguinte iremos ver como os crentes budistas do leste asiático parecem 

ignorar a doutrina de não-eu e prestar culto aos seus antepassados como se o seu “Eu” 

continuasse vivo noutra dimensão (ver pág. 338).  

A importância da fenomenologia do Eu nos julgamentos de plausibilidade é sali-

entada também pelo efeito positivo da crença numa VAM plausível mas incerta. Este 

tipo de crença, seleccionada por 20% da amostra, traduz directamente a nossa hipóte-

se de que a impossibilidade de imaginar o fim do Eu possa contribuir para acreditar 

na continuação desse Eu após a morte: “Quando tento imaginar-me morto(a) não 

consigo imaginar-me a desaparecer totalmente, a deixar de existir, e isso leva-me a 

ponderar que poderá haver uma vida após a morte. Parece-me possível e desejável 

que a vida continue de algum modo após a morte, mas não tenho a certeza se isso irá 

acontecer” (Item representativo deste tipo de crença no questionário). 

Tendo em conta que este tipo de crença foi particularmente frequente entre os in-

quiridos que tiveram uma Imaginação reflexiva de continuidade, isto é, em que a 

sensação de Continuação do Eu e Observação da própria morte surgiu acompanhada 

da Dificuldade de imaginar a morte como fim total, parece provável que as pessoas 

tenham seleccionado esta crença perante a experiência de imaginação que tinham 

acabado de ter. 

O facto de a escolha desta crença ter surgido associada a um efeito positivo sobre 

a plausibilidade de continuação após a morte de FP1, sugere que algumas pessoas 

sensíveis aos constrangimentos implicados na imaginação da própria morte são leva-

das não só a ponderar a existência de uma VAM como a atribuir um grau médio de 

plausibilidade mais elevado à continuação de várias experiências após a morte. 

Finalmente, o facto de se ter verificado que o efeito positivo do Sexo feminino na 

avaliação da plausibilidade de FP1 não é moderado pelo grau de crença na VAM, 

sugere a necessidade de apurar futuramente a causa desse efeito.  

Será importante compreender, em investigações futuras, a que se deve esta dife-

rença no número de crentes na VAM nos dois sexos, já que isso poderá traduzir a 

existência de diferenças individuais na susceptibilidade à tendência para intuitiva-

mente acreditar numa VAM. Neste estudo sabemos que a crença numa VAM plausível 

mas incerta foi significativamente mais frequente entre as mulheres do que os ho-

mens. Será que as mulheres são mais sensíveis ao facto de ser impossível imaginar a 

morte como um estado de completa e total aniquilação do Eu-sujeito e/ou mais pre-

dispostas a tomar esse facto como um dado a favor da continuidade do Eu após a 

morte? 
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8.6.1.3. Factores sócio-demográficos, Representação do Eu-morto e avaliação 

da Dependência do corpo 

Para além do efeito do Sexo, já discutido, os restantes factores sócio-

demográficos (Idade, Habilitações, Área de estudo e Área de residência) e variáveis 

controlo (Luto, Doença terminal de familiar, Doença crónica) não tiveram efeito 

significativo quer na Experiência de Imaginação quer na Representação do Eu-

morto. A ausência de efeitos parece indicar que os dados obtidos se aplicam potenci-

almente à população adulta portuguesa com um nível de instrução igual ou superior 

ao 12º ano de escolaridade.  

O efeito da área de estudo na avaliação da dependência do corpo encontrado no 

Estudo II não foi confirmado nesta amostra. Tendo em conta que neste estudo foi 

possível representar várias áreas de estudo de forma mais abrangente, podemos con-

cluir que a diferença encontrada no Estudo II foi provavelmente uma consequência da 

formação académica distinta dos alunos de Psicologia e da sua dificuldade em separar 

o seu conhecimento formal da sua avaliação subjectiva e experiencial.  

8.6.2.  Eu-morto: elementos nucleares (Eu-sujeito) e elementos simbólico-

identitários (Eu-objecto)  

Através de uma A.C.H (ver pág. 284) foi possível identificar, novamente, duas 

classes de características: uma que integra os itens classificados com médias de plau-

sibilidade mais elevadas e outra com os itens classificados com médias de plausibili-

dade mais baixas.  

Interessa-nos aqui, particularmente, a classe que integra as características mais 

atribuídas ao Eu-morto, já que esta inclui duas sub-classes que parecem indicar dois 

sub-conjuntos distintos de características, realçando a necessidade de reconhecer a 

existência de dois grandes tipos de características do Eu-morto: aquelas que parecem 

constituir elementos centrais ou nucleares da experiência do Eu-sujeito após a morte – 

Visão, Audição, Movimento, Pensamento, Memória, Consciência de si e Sentimentos 

e emoções, e aquelas que parecem garantir a manutenção após a morte da identidade 

pessoal e simbólica do Eu – Personalidade, Valores morais, Motivação, Sensação de 

coordenar o próprio comportamento e Ser o mesmo que antes de morrer. 

Enquanto a primeira sub-classe inclui elementos centrais à experiência do Eu na 

perspectiva de sujeito, e que são equiparáveis directamente ao “Observador” que “vê” 

a morte do Eu-objecto no espaço de representação, a segunda sub-classe parece inte-

grar os elementos identitários e simbólicos do Eu quando visto como objecto. O Eu-

morto, quando objectificado é representado como um agente que continua a coorde-

nar o próprio comportamento, que é guiado por estados motivacionais e mantém a 

mesma personalidade e os mesmos valores morais que tinha enquanto vivo, o que 

reforça a sensação de ser o mesmo que era antes de morrer. 
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O Eu-morto parece integrar quer a experiência do Eu-sujeito quer a experiência 

do Eu-objecto, sendo uma extensão do Eu-sujeito experienciado em vida e que man-

tém as suas capacidades auto-reflexivas que permitem ter noção do Eu como objecto. 

A inclusão dos novos itens: Personalidade e Valores Morais, permitiu compreender 

como características mais públicas, simbólicas e identitárias do Eu são atribuídas ao 

Eu-morto e ainda como existe uma distinção entre aquilo que são elementos nucleares 

do Eu e elementos menos centrais, ligados ao Eu-objecto simbólico. 

 

Quadro 8.16 

Eu-morto como Sujeito e Objecto  

 
Componentes do Eu-morto 

 

Experiência do Eu-sujeito básica 

 

 

Identidade simbólica (Eu-objecto) 

Percepção visual e auditiva  

Movimento 

Pensamento 

Memória 

Consciência de si  

 Sentimentos e emoções 

Personalidade 

Valores morais 

Agência (Motivação, Coordenação do seu compor-

tamento)  

Sensação de ser o mesmo que antes de morrer 

 

Simultaneamente sujeito e objecto, o Eu-morto parece herdar a fenomenologia do 

Eu experienciada em vida, incluindo todos os elementos que lhe são teoricamente 

associados (Sá-Nogueira Saraiva,2003, 2010, 2012; Strawson, 2009). 

8.6.3.  Dualismo intuitivo e dualismo explícito na avaliação da dependência do 

corpo 

A dependência do corpo atribuída às experiências está apenas fracamente correla-

cionada com o dualismo explícito dos participantes (r < -.2). Além disso, foi possível 

verificar através de uma análise de regressão que o dualismo explícito não modera o 

efeito que a avaliação da dependência do corpo tem na plausibilidade de continuação 

após a morte de FP1.  

Apesar de se ter encontrado pela primeira vez ao longo desta investigação, um 

efeito das crenças na VAM e do grau de crença na VAM na avaliação da dependência 

do corpo, esse efeito tem uma dimensão pequena e diz respeito apenas a um dos 

factores de dependência, FD1. Foi ainda eliminada a possibilidade do efeito de FD1 

sobre FP1 ser moderado pelo grau de crença na VAM. 

Isto poderá significar que a avaliação da dependência do corpo que afecta os jul-

gamentos de plausibilidade depende essencialmente de elementos experienciais 

ligados ao suposto dualismo intuitivo ou de senso-comum (Bloom, 2004, 2007). 

Assim se poderia explicar também como é que, apesar do efeito de variáveis como o 
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Grau de crença na VAM ou Tipo de crença na VAM, parece haver um padrão relati-

vamente estável na avaliação da dependência do corpo dos 15 itens: todos os grupos 

concordam que FD1 é menos dependente do corpo do que FD2, isto é, as experiências 

epistémicas, emocionais, motivacionais e auditivas e visuais são menos dependentes 

do corpo do que as experiências psicobiológicas e restantes modalidades sensoriais, 

neste caso, o tacto. Este padrão transversal aos vários sub-grupos dentro da amostra 

parece ser um reflexo do dualismo intuitivo que caracteriza a nossa espécie (Bloom, 

2004, 2007; Sá-Nogueira Saraiva, 2003, 2010, 2012). 

Não só os inquiridos parecem ter conseguido fazer uma avaliação subjectiva da 

dependência do corpo de várias experiências, como essa avaliação subjectiva teve um 

efeito nos julgamentos de plausibilidade que não é moderada pelo dualismo explícito. 

Ainda que o dualismo explícito e as crenças na VAM interfiram quer na avaliação da 

dependência do corpo, quer da plausibilidade de continuação após a morte, é possível 

detectar o efeito que o dualismo intuitivo, transversal aos sujeitos com diferentes 

graus de dualismo explícito e de crença na VAM, tem na plausibilidade de continua-

ção após a morte atribuída às várias experiências. 

Apesar do efeito inevitável que as crenças e teorias culturalmente disponíveis so-

bre o Eu e sobre a morte têm na imaginação e representação implícita do Eu-morto, e 

que foi detectado nos três estudos realizados, foi possível identificar regularidades 

consideráveis na resposta de pessoas com crenças na VAM distintas e graus de dua-

lismo explícito distintos. Estas regularidades podem ser explicadas pela interferência 

que a fenomenologia universal do Eu e o dualismo intuitivo que a caracteriza têm na 

forma como o Eu-morto é representado e imaginado. Em conjunto, os dados encon-

trados parecem indicar que experiência do Eu, incluindo a forma como é imaginada e 

conceptualizada após a morte, bem como o seu impacto ao nível do dualismo mente-

corpo intuitivo, é determinante na representação do Eu-morto. 

8.6.4.  Modelo da representação do Eu-morto 

Os dados obtidos neste Estudo permitiram confirmar a maior parte do modelo que 

foi construído a partir do Estudo I, permitindo afinar vários dos seus elementos. 

Os resultados confirmaram mais uma vez a hipótese de que a avaliação do tipo de 

experiências que o Eu-morto pode ter parece ser guiada por teorias implícitas sobre a 

natureza do Eu e a sua relação com o corpo, derivadas da experiência fenomenológica 

do Eu. A imaginação da própria morte como um estado de continuidade do Eu parece 

contribuir para que a continuação, depois da morte, de certas experiências pareça 

mais provável, pelo que se confirma a influência da fenomenologia da imaginação da 

própria morte na forma como o Eu é representado após a morte.  

Acrescentou-se ao modelo a verificação de que o Eu-morto é representado como 

um Eu-sujeito auto-reflexivo que mantém elementos identitários e simbólicos do Eu-

objecto. O Eu-morto é um sujeito-agente capaz de experiência psicológica que inclui 
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estados epistémicos, emocionais, motivacionais, perceptivos, mas também personali-

dade e valores morais. É acompanhado pela sensação de ser o mesmo que antes de 

morrer, isto é, mantém a identidade pessoal que tinha antes de morrer. 

Foi possível ainda confirmar que as crenças na VAM têm influência na forma 

como o Eu-morto é representado implicitamente, e ainda na própria experiência de 

imaginação da própria morte. A crença numa VAM está associada a experiências de 

imaginação da própria morte em que o Eu continua a existir, aumentando também a 

frequência com que certas experiências são atribuídas ao Eu-morto e o grau médio em 

que são consideradas plausíveis de continuar a ocorrer após a morte.  

 

O elemento mais relevante das crenças explícitas na VAM parece ser a teoria do 

Eu que lhe está subjacente, já que quando se pressupõe que a experiência fenomeno-

lógica do Eu como uma entidade constante, contínua, separada do mundo e conscien-

te da sua identidade, deixa de ocorrer após a morte (nas crenças na VAM sem Eu), a 

plausibilidade média atribuída à continuação de diversos estados mentais após a 

morte diminui significativamente.  

Depois dos resultados da análise de regressão indicarem que o grau de crença na 

VAM é um dos preditores da plausibilidade de continuação após a morte, esta variá-

vel foi incluída no modelo, contribuindo para influenciar a representação do Eu-

morto. 

O dualismo subjectivo intuitivo parece ser determinante no tipo de características 

e experiências atribuídas ao Eu-morto, ainda que o dualismo explícito tenha algum 

efeito. A relação entre as crenças e o dualismo explícito foi confirmada e por isso 

continua salientada no modelo. 

O efeito do Sexo na representação do Eu-morto foi confirmado e por isso repre-

sentado no modelo, apesar de não se saber exactamente a sua causa. 
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Figura 8.13. Modelo da Representação do Eu-morto 
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9. ALMA E SOBREVIVÊNCIA DA ALMA APÓS A MORTE: 

COMPARAÇÃO INTERCULTURAL 

 

Ao longo deste capítulo será apresentada a comparação intercultural delineada 

como terceira fase da investigação sobre as origens psicológicas das crenças na VAM 

(ver Cap.5).  

Os dados empíricos obtidos nas fases anteriores da investigação, que são apresen-

tados ao longo dos capítulos anteriores (Cap.6, 7 e 8), sugerem a existência de uma 

tendência para imaginar a morte como um estado de continuação da experiência do 

Eu (incluindo uma consciência subjectiva e objectiva de si próprio), e para represen-

tar implicitamente o Eu-morto como capaz de ter experiências perceptivas (visuais e 

auditivas), emocionais, motivacionais e epistémicas, mantendo a sua personalidade e 

valores morais prévios, e a capacidade de se movimentar no espaço. 

Apesar da robustez destes dados, o esclarecimento das origens psicológicas das 

crenças na VAM não ficaria concluído sem a demonstração da existência de uma 

tendência histórica e transcultural para acreditar na continuação do Eu e estados 

mentais que lhe são associados após a morte. Se, de acordo com a nossa previsão 

teórica, as crenças na VAM encontradas em diversos contextos culturais ao longo da 

história tiverem origem em noções intuitivas pré-reflexivas, geradas por constrangi-

mentos fenomenológicos e cognitivos inerentes à experiência do Eu (ver Cap.3 e 

Cap.4), então deve ser possível encontrar semelhanças significativas entre os concei-

tos de alma que sobrevive à morte de várias tradições culturais e entre esses conceitos 

culturais e a representação implícita do Eu-morto identificada ao longo das fases 

empíricas da investigação. 

Assim, neste capítulo pretendemos ir mais longe do que demonstrar a universali-

dade dos conceitos de alma e de VAM, que é aliás reconhecida há muitas décadas 

(Brown, 1991; Morin, 1970; Murdock, 1965). A comparação intercultural aqui apre-

sentada é feita com o objectivo de investigar a transculturalidade ou universalidade da 

experiência do Eu e da forma como esse Eu é representado após a morte. Se o cruza-

mento da informação revelar que o padrão de experiências e características atribuídas 

à alma após a morte pelas 12 tradições é idêntico entre si e ao já detectado durante os 

estudos empíricos, traduzindo aspectos associados à fenomenologia do Eu (Sá-

Nogueira Saraiva, 2003; Sá-Nogueira Saraiva, 2010; Sá-Nogueira Saraiva,2012; 

Sedikides & Skowronski, 1997; Strawson, 2009), estaremos em condições de: a) 

concluir que a imortalidade da alma presente em todas as culturas humanas tem 

origem em ideias intuitivas pré-reflexivas, derivadas da experiência fenomenológica 

directa do Eu; b) e de demonstrar a universalidade dessa experiência fenomenológica 

que é por vezes posta em causa (Strawson,2009). Esperamos com este estudo trans-
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cultural mostrar como a Fenomenologia da Alma traduz a Fenomenologia universal 

do Eu. 

Antes de apresentar a informação obtida com a comparação intercultural efectua-

da, será feita uma breve apresentação do conceito alma e de tentativas de sistematizar 

aspectos transculturais desse conceito. Wilhelm Wundt foi um dos primeiros autores a 

propor um sistema classificativo para as noções de alma encontradas em diversas 

culturas, tendo feito um importante contributo para o estudo da Fenomenologia da 

Alma.  

9.1.  ALMA: APRESENTAÇÃO DO CONCEITO 

O termo alma que, em português deriva do termo latino anima, e que em Inglês se 

traduz por Soul, que deriva dos termos sáwol e sáwel do Inglês antigo (soul, 2011), 

foi associado à experiência mental subjectiva ao longo da história (Martin & Barresi, 

2006, Pyysiäinen, 2009). No dicionário Priberam da Língua Portuguesa online apare-

ce descrito como: 1.[Religião]  Parte imortal do ser humano; 2. Pessoa, indivíduo; 3. 

Habitante; 4. Índole; 5. Vida; 6. Consciência; 7. Espírito; 8. [Figurado]  Agente, 

motor principal; o que dá força e vivacidade; 9. Essência, fundamento; 10. Entusias-

mo, calor;11. Ânimo, coragem, valor; 12. Ente querido (alma, 2011). 

Também em Inglês, o termo Soul indica a experiência de si mesmo ao nível mais 

profundo, a identidade pessoal ou Eu. Muitas vezes a palavra é usada para representar 

a parte de si próprio que se julga ser capaz de sobreviver ao trauma e decadência 

física da morte (Taylor, 2000). No Oxford English Dictionary (Simpson & Weiner, 

1989), são listados alguns dos seus significados, entre os quais: o princípio da vida no 

Homem e animais; existência animada; princípio de pensamento e agência no Ho-

mem, normalmente entendido como distinto do corpo, a parte espiritual do homem 

que contrasta com o puramente físico; a sede das emoções e sentimentos; o elemento 

essencial, fundamental, ou que anima alguma coisa; a parte espiritual do Homem 

considerada no seu aspecto moral ou em relação com Deus e os seus preceitos; a parte 

espiritual do homem que sobrevive à morte e pode vir a ser feliz ou infeliz no seu 

futuro estado; o espírito desincorporado de uma pessoa falecida, visto como uma 

entidade separada e com alguma forma e personalidade. 

Os elementos e características associadas à experiência do Eu parecem ter relação 

com o conceito de alma, havendo grande sobreposição entre os dois conceitos. Alma 

e Eu (em inglês “Self”) parecem aplicar-se aos mesmos fenómenos. Pyysiäinen 

(2009) salienta como é difícil distinguir entre o significado das palavras Alma e Eu 

nas tradições populares. Aquilo que é chamado Alma numas tradições é idêntico ao 

que é designado por Eu ou Espírito noutras. 

Actualmente, nas sociedades laicas do Ocidente a palavra alma é correntemente 

usada sem denotar uma entidade particular mas apenas a vida física do corpo ou a 
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actividade mental, que termina com a morte. Mas o tipo de pensamento materialista 

que tem acompanhado o desenvolvimento científico e se veio a tornar dominante no 

Ocidente moderno, é incaracterístico da maior parte das culturas tradicionais huma-

nas, em que o corpo e a alma são normalmente encarados como entidades distintas 

com origens diferentes (Taylor, 2000).  

9.1.1.   Alma e respiração: dualismo e concreção 

Populações que não foram afectadas pelo materialismo filosófico que caracteriza 

o pensamento ocidental moderno tendem a acreditar que o corpo e a alma tiveram 

origens distintas, e que após a morte o corpo regressa à sua origem, a Terra, e a alma 

é libertada do seu invólucro e pode vaguear pela Terra, ir para debaixo da Terra, 

juntar-se ao clã de antepassados, atravessar os grandes oceanos ou ascender a algum 

tipo de “Céu” ou “Paraíso”. Em muitas culturas a alma é identificada com a respira-

ção, o ar e o sopro divino, tendo origem directamente em Deus que, com o seu sopro, 

anima o corpo feito de terra, argila ou madeira (ver Quadro 9.1, Taylor, 2000).  

A alma é frequentemente designada por um termo que tem origens etimológicas 

na palavra respiração ou vento. Exemplos conhecidos são: Psychê e Pneuma na 

tradição Grega, Nefesh na tradição Judaica, Nafs na tradição Islâmica ou Ātman na 

tradição Hindu (Findly, 1987; Taylor, 2000). Nas tradições africanas também encon-

tramos esta associação. Exemplos são: mwanda, entre os Kongo e gbogbo, a alma-

sopro que abandona o corpo no momento da morte na tradição das tribos Ewe 

(Widengren, 1976). O facto de a respiração ser um sinal óbvio, facilmente observável, 

que distingue um corpo vivo de um cadáver, terá certamente contribuído para esta 

associação transcultural entre alma e sopro (Karjalainen,1918, citado por Pyysiäinen, 

2009).  
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Quadro 9.1 

 Origem do Corpo e da Alma em Vários Contextos Culturais107 

 
Contexto cultural 

 

Origem do corpo Origem da alma 

Genesis  

Hebraica, Cristã 

Argila Sopro de Deus ou Sopro da vida 

(nefesh) 

Eurasianos do Ártico Argila Neve ou sopro de Deus 

Aborígenes australianos Argila modelada pelo Deus Pundjel Sopro do Deus Pundjel 

Bagobos of southeastern 

Mindanao 

Terra manipulada pelo Deus criador Saliva do Deus criador 

Toradjas of Sulawesi, Indonésia Madeira manipulada pelo Deus 

iKombengi 

Vento comum (por isso são mortais, não 

têm a respiração eterna dos Deuses) 

Maoris of New Zealand Argila vermelha misturada com 

sangue do Deus Tiki 

Sopro do Deus Tiki 

Inuit of Alaska Argila Respiração de um espírito 

Ewe de África Argila Vem da terra celestial das almas 

Songe de África Terra Saliva de Deus 

Natchez do Louisiana (Nativos 

americanos) 

Argila e suor de Deus Sopro de Deus 

 

Enquanto o corpo, que é claramente perecível, é identificado com a terra, a alma, 

um fenómeno interno e invisível, é identificado com o ar, tendo não só uma origem 

diferente como outro destino após a morte. A interculturalidade da atribuição de 

diferentes origens ao corpo e à alma parece apoiar a hipótese de um dualismo mente-

corpo intuitivo (Bloom, 2004, 2007), mesmo quando a alma é entendida como um 

fenómeno de alguma forma físico, já que é comparada como vento e com a respiração 

que parece animar o corpo humano.  

Esta relação simbólica entre processos corporais e o Eu encontrada em muitas 

culturas poderá ser o resultado de um processo de concreção ou reificação (Sá-

Nogueira Saraiva, 1997, 1999, 2003). Ana Sá-Saraiva (2004, pág. 390/391), conside-

rando o conceito de reificação ou concreção de Sá-Nogueira Saraiva (1997, 1999, 

2003), realçou uma tendência cognitiva da espécie humana para ancorar o pensamen-

to sobre conceitos abstractos em substratos materiais e/ou concretos. A autora conclu-

iu que “a representação simbólica do eu opera de acordo com um duplo movimento: 

1) a doxificação
108

, que permite resumir num conceito imaterial os dados da observa-

ção proveniente da acção e percepção; 2) a concreção que procura encontrar um 

substrato material para radicar esse conceito” (Sá-Saraiva, 2004, pág. 391). A mesma 

ideia tinha já sido apresentada por Eliade (1951/1968) e por Hallpike (1979). 

A dificuldade humana para manipular conceitos meramente abstractos parece tra-

duzir-se na atribuição de propriedades físicas à alma dos mortos:  

                                                   
107

 Informação recolhida em Taylor (2000). 
108

 Do Grego “doxa” (δόξα) = conceito. 
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“Dado que a mente como actividade puramente não material é difícil de ima-

ginar, os espíritos são combinados frequentemente com um suporte físico: um 

corpo “subtil” parecido com névoa, nuvens ou vapor; a casa que um agente 

morto continua a assombrar, e por aí adiante”
109

 (Pyysiäinen, 2009, pág. 94).  

9.2.  FENOMENOLOGIAS DA ALMA: TENTATIVAS DE 

ENQUADRAR NOÇÕES INTERCULTURAIS DE ALMA 

Sir Edward Tylor (1871/1920) foi um dos primeiros autores a propor uma teoria 

sobre a alma, enfatizando que a sua unidade seria o resultado da fusão da ideia de 

princípio vital com a de duplo (fantasma impalpável que pode separar-se do corpo a 

que se assemelha) A sua obra influenciou muitos dos autores que se aventuraram no 

mesmo tema, apesar de estes terem sistematicamente rejeitado a unidade do conceito 

de alma, propondo sistemas de classificação duais. Estas fenomenologias dualistas da 

alma basearam-se sobretudo nos conceitos de alma de nações Indo-Europeias
110

 

(Kulmar, 1997).  

Wilhelm Wundt (1920, citado por Pyysiäinen, 2009), interessado na psicologia 

etnográfica ou Vӧlkerpsychologie, optou por estudar o tema a partir das representa-

ções colectivas encontradas na linguagem, mitos e costumes de várias tradições 

culturais. Para este autor, a informação disponível sugeria a presença de dois tipos de 

alma: alma corporal (Kӧrperseele), responsável pelas propriedades do corpo vivo 

como as emoções, representações mentais e pensamento, repartida por vários órgãos-

alma (Organseele), e alma livre ou Psychê identificada com a respiração (Hauchsee-

le) e a própria sombra (Schatenseele) que pode sair do corpo físico temporariamente e 

que no momento da morte se liberta definitivamente dele. 

Esta distinção foi desenvolvida por Ernst Arbman (1927, citado por Kulmar, 

1997), que defendeu que a alma-corporal não é unitária, incluindo várias almas da 

vida (life-souls) que sustentam funções físicas e a alma do Eu (Ego-soul), responsável 

pelas funções psíquicas. Arbman reparou também que em alguns casos a alma-Eu 

pode assumir as funções da alma livre e agir fora do corpo. 

Outros autores desenvolveram e/ou aplicaram os conceitos de alma livre e alma 

corporal a contextos culturais específicos, como o caso estoniano (Eisen, 1926; 

Loorits,1949; Paulson, 1958; & Masing, 1996, citados por Kulmar, 1997), fino-

Úgrico (Paasonen, 1909, citado por Pyysiäinen, 2009), grego (Bremmer, 1983-1993, 

                                                   
109

 No original: “Because pure mentality is difficult to imagine, spirits are often combined with 

something physical: a “subtle” body resembling mist, clouds or vapor; the grave as the place where the 

dead agent is dwelling; the house a dead agent keeps haunting; and so forth”. 
110

 Optou-se, neste capítulo, por examinar as fenomenologias da alma derivadas da proposta de  

Wundt e Arbman, apesar de haver mais trabalho sobre este tema no campo na Antropologia. O trabalho 

de Lévi-Bruhl (1927/1963), em “L’âme primitive”é um exemplo. O autor procurou compreender o 

significado exacto dos conceitos “primitivos” de alma, tendo dedicado particular atenção ao conceito de 

“duplo”. 
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1987, 2002), dos Khanty e dos Mansi (Karjalainen, 1918, citado por Pyysiäinen, 

2009). Infelizmente, ainda que tivessem procurado usar o mesmo sistema de classifi-

cação, não foi alcançado um acordo significativo entre os vários autores quando aos 

tipos de alma presentes nas várias culturas, o que tornou estes sistemas pouco eficazes 

na compreensão de semelhanças interculturais no conceito de alma (Pyysiäinen, 

2009). 

Eisen (1926), Loorits (1949), Paulson (1958), Masing (1996) (citados por Kul-

mar, 1997) mantiveram a distinção entre alma livre e alma corporal, tendo entendi-

mentos distintos quanto ao que caracteriza cada um dos conceitos. Em qualquer dos 

casos parece haver o reconhecimento de uma sobreposição da alma corporal enquan-

to alma-Eu e a alma livre, já que ambas parecem representar a continuidade das 

características psicológicas após a morte. Paasonen (1909, citado por Pyysiäinen, 

2009) defendeu que entre os povos fino-úgricos se acreditava que a pessoa tem um 

espírito ou respiração que anima o corpo e uma alma que funciona como um fantasma 

ou sombra que pode deixar temporariamente o corpo.  

Karjalainen (1918, citado por Pyysiäinen, 2009) investigou os Khanty e os Mansi 

a que se referia como povos Yugraicos (Jugralaiset), entre os quais julga ter descober-

to a crença numa alma dual: alma-respiração, entendida como uma alma corporal e 

simultaneamente alma livre no sentido aplicado por Wundt (1920, citado por Pyy-

siäinen, 2009) e alma-sombra ou fantasma. No entanto as propriedades da alma-

respiração e alma-sombra parecem sobrepor-se, tal como acontece noutros casos 

estudados por outros autores. 

9.2.1.  Alma livre e almas corporais: as limitações das fenomenologias da alma 

Jan Bremmer (1987/1993, 2002), influenciado igualmente por Arbman 

(1926,1927, citado por Bremmer, 1987/1993, 2002), acentuou a distinção entre uma 

alma livre (“free-soul”) que representa a personalidade individual e uma ou várias 

almas corporais (“body-souls”), que dotam o corpo de vida e consciência, mas que 

não constituem a parte da pessoa que sobrevive à morte do corpo. A presença da alma 

livre anima o corpo, sendo uma pré-condição para a manutenção da vida, e a sua 

localização não é associada a uma parte específica do corpo como acontece com as 

almas corporais. A alma livre está inactiva e não é mencionada quando o corpo está 

activo, manifestando-se durante desmaios, sonhos e no momento da morte, em que 

abandona o corpo. Bremmer (2002, pág. 2) explica que as experiências do Eu durante 

os desmaios ou sonhos são atribuídas a esta alma. O autor refere ainda que a alma 

livre não tem ligação com os aspectos físicos e psicológicos do corpo, o que é difícil 

de compreender já que é esta alma que supostamente continua a existir após a morte e 

é comum associarem-se características psicológicas em continuidade com as experi-

enciadas em vida aos agentes mortos.  
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Ao aplicar esta tipologia ao conceito de alma da Grécia Antiga no tempo de Ho-

mero, o autor identifica a psychê como uma espécie de alma livre que sobrevive à 

morte do corpo e o thymos, noos e menos aparecem como as almas corporais mais 

frequentes. O facto de a psychê ser associada à respiração e ter a capacidade de sair 

do corpo através dos pulmões, boca e peito ou através de uma ferida no flanco, tal 

como acontece com outras almas livres, justifica a sua classificação como alma-livre. 

O thymos é considerado a sede das emoções, menos parece ter significado mente ou 

disposição mental. Nous parece ter significado mente, acto mental, pensamento ou 

intenção. Thymos, Menos e Nous parecem enquadrar características da alma-ego em 

Arbman e Loorits e são consideradas almas-corporais por Bremmer (2002). 

É difícil aceitar a ideia de que Psychê, Thymos, Menos e Nous representem efecti-

vamente “almas” distintas, já que parecem ser características da agência e subjectivi-

dade humana, todas elas afinal de contas atribuídas à psychê após a morte. Vejamos: a 

psychê parte para o Hades após a morte, mantendo a aparência física do corpo faleci-

do e a capacidade de sentir emoções: “A psychê dos mortos homéricos mantinha até 

as emoções, já que a psychê de Ajax permanece zangada a assistir ao lamento dos 

outros”
111

 (Od. 11. 541-3, in Bremmer, 2002). Se a psychê pode ficar zangada, então 

ela é capaz de ter emoções, o que sugere que o thymos esteja integrado na psychê de 

alguma forma ou que possa ser um termo associado à capacidade de sentir emoções 

sem representar uma entidade distinta da psychê.   

 A sobreposição encontrada no caso Grego entre Psychê, Thymos, Menos e Nous é 

idêntica à detectada nos conceitos das sociedades do Ártico e da Estónia, e alerta para 

a contradição inerente à tentativa de estabelecer estes sistemas de classificação. Os 

autores que os adoptaram e desenvolveram, parecem presumir que as tradições cultu-

rais que estudaram partilhavam noções não unificadas da alma, e que essas comuni-

dades acreditavam na existência de diversas almas, não existindo ainda entre algumas 

sociedades primitivas a ideia unificada de um Eu-alma como conhecemos entre nós. 

 No entanto, pode acontecer que a existência de vários termos para designar as-

pectos da agência e subjectividade humana num determinado contexto cultural seja 

um exemplo da tendência cognitiva em Homo sapiens para classificar objectos físicos 

e mentais em várias categorias (Sá-Nogueira Saraiva, 2003) e não uma consequência 

do conceito de Eu-alma unificado estar ausente nessas comunidades. Actualmente, a 

existência de vários termos para designar aspectos da vida mental, como: “alma”, 

“pensamento”, “consciência”, “emoções”, que são usados em contextos intelectuais e 

situacionais diferentes, não põe em causa a experiência do Eu como uma entidade 

única e coesa. 

A tendência detectada entre os autores dedicados às fenomenologias da alma para 

considerar que a existência de um termo relativo a aspectos agenciais e mentais cons-

                                                   
111

 No original: “The psychê of the Homeric dead has even kept some emotional faculties, since 

Ajax’s psychê stands “angrily” aside and others are “grieving”. 
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titui um nome para designar uma entidade imaginada e concebida separadamente de 

outra, pode ter sido um resultado de basearem o seu estudo na linguagem e/ou de 

muitos deles serem linguistas, como era o caso de Paasonen e Karjalainen (in Pyy-

siäinen, 2009). Curiosamente, ainda que estes autores tivessem consciência de como 

estas noções representavam ideias vagas e mutuamente contraditórias que se foram 

desenvolvendo com o tempo (Karjalainen, 1918, citado por Pyysiäinen, 2009), não 

conseguiram libertar-se da ideia de que os vários termos representavam entidades 

concebidas separadamente. 

9.2.2.  Alma inferior versus Alma superior: duas almas? 

Richard P. Taylor (2000) apresenta uma tipologia diferente da adoptada por 

Bremmer com origem em Wundt/Arbman. Este autor parece ter tentado ultrapassar a 

dificuldade levantada pela dicotomia alma-corporal versus alma-livre (condenada a 

ter de se multiplicar em sub-divisões e enfrentar sobreposições inevitáveis entre os 

dois conceitos), mantendo uma tipologia dual que procura sistematizar duas ideias 

frequentes em muitas tradições: a de uma alma-sombra ou fantasma que funciona 

como um duplo do corpo após a morte e de uma alma-respiração que é um princípio 

vital e se liberta do corpo após a morte. O autor chama a estas duas almas: duplo ou 

alma inferior e alma superior, respectivamente. A alma ou almas-corporais de 

Wundt/Arbman são aparentemente absorvidas na alma inferior. A alma-livre parece 

estar representada na alma superior, ainda que a propriedade mais frequentemente 

atribuída à alma-livre de sair temporariamente do corpo surja aqui como parte da 

alma inferior. Apesar de a alma superior ser identificada com a respiração e princípio 

vital, os termos que designam a alma inferior neste sistema traduzem, em muitos 

casos, a noção de respiração, o que dá conta da sobreposição que, mais uma vez, 

podemos detectar entre os conceitos. 

Usando este sistema o autor classifica 10 tradições, parecendo presumir que o 

conceito de alma de todas elas é possível de descrever usando esta dicotomia: alma 

inferior e alma superior (ver Quadro 9.2, pág. 321). Como veremos, ainda que gene-

ricamente este sistema se aplique a quase todas, a especificidade e evolução dos 

conceitos em cada contexto cultural exige uma análise mais detalhada. Ainda que os 

sistemas de classificação pareçam úteis à comparação intercultural da alma, padecem 

sempre de simplificações, contradições e da tendência para pressupor a existência de 

almas separadas quando se encontra mais do que um termo para referir aspectos da 

experiência psicológica humana numa determinada tradição cultural. 

Para Taylor (2000), a alma superior é identificada com o princípio vital nobre li-

gado ao coração e à respiração, que se liberta do corpo após a morte e vai para a 

Terra dos Antepassados ou para o Paraíso, juntando-se aos Deuses, caso o mereça, 

por vezes após reencarnação (como acontece em algumas culturas africanas, indianas, 

chinesas). Já a alma inferior ou duplo, e que ele chama ainda alma-sombra, está 
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ligada de algum modo à vida física do corpo e permanece ligada ao cadáver após a 

morte, podendo adoptar o aspecto de uma sombra, reflexo ou duplo do corpo físico 

que pode permanecer junto ao cadáver e assombrar/atormentar os vivos. 

 

Quadro 9.2 

Termos para a Alma superior e Alma inferior em Vários Contextos Culturais
112

 

 
Tradição Alma inferior (duplo) Alma superior 

 

Povos do Ártico 

 

Orrt, uvi-rit, wuyil 

 

Lul, lol, lil, tekeyun 

Romana 

Cristã antiga 

Manes/lares 

Soul 

Anima/Animus 

Spirit 

Hebraica Nephesh Ru’ach 

Islâmica Nafs Ruh 

Egípcia antiga Ahk and ka Ba and Ab 

Grega antiga Psychê, Eidolon Pneuma 

Persa Urvan Fravashi 

Hindu Linga Sharira Manas e Atman 

Chinesa P’o (yin) Hun (yang) 

 

9.2.2.1. Alma inferior: sombra, duplo ou fantasma 

 A alma inferior parece representar as paixões e instintos incontrolados do morto, 

já que se presume que esta se pode zangar quando os seus desejos não são cumpridos, 

criando problemas à família e amigos. Sem o aspecto nobre e reflexivo da alma ou 

alma superior, a alma inferior do não dispõe da consciência de si e da capacidade de 

controlar os seus impulsos, representando por isso um perigo acrescido para os vivos. 

É provavelmente por isso associada à escuridão, terra, sangue, ossos, sombra e peri-

go.  

A alma inferior é também entendida como a entidade que faz a ligação entre o 

corpo e o espírito, quando o termo “espírito” designa o aspecto mais nobre da alma 

humana ou alma superior. Esta alma inferior ou duplo tende a permanecer próxima 

do corpo físico e locais que habitou em vida, alternando entre a campa e a casa da 

família. A sua ligação ao corpo e ao local onde viveu termina com a decomposição 

final do cadáver, altura em que é destruída ou libertada, deixando de representar um 

problema para a comunidade. A realização de um ritual funerário para assinalar a 

conclusão da decomposição do cadáver é comum em muitas culturas, parecendo 

reflectir esta necessidade de assinalar a libertação final da alma do corpo (Metcalf & 

Huntington, 1991; Morin, 1970; Titiev, 1969; Thomas, 1975, 1987). 
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 Apresentado em Death and the Afterlife: a cultural encyclopedia, de Richard P. Taylor, 2000, 

pp.339. 
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 Por vezes o ritual que assegura a passagem de sombra/fantasma a antepassado
113

 

pode ocorrer antes da decomposição final do cadáver, variando o tempo que decorre 

entre o primeiro ritual funerário e o segundo. Por exemplo, entre os Asabano da Nova 

Guiné central, antes da sua cristianização, esperava-se um a dois meses para recolher 

os ossos do cadáver deixado no topo de uma árvore a decompor (Lohmann, 2005). Na 

Grécia Antiga, esperavam-se 40 dias até ao ritual final, enquanto os Judeus esperam 

que a natureza siga o seu curso natural ao longo de anos (Taylor, 2000; ver também 

Metcalf & Huntington, 1991; Mohen, 1995).  

9.2.2.2. Alma superior: espírito, luz, antepassado protector 

A alma superior é aplicada por Taylor (2000) aos conceitos de alma identificados 

com o princípio vital directamente atribuído por Deus que é comparado à respiração 

ou fogo e que está ligado ao lado espiritual do Homem, à sua tentativa de se aproxi-

mar dos valores éticos e comportamento valorizados por Deus (ou pela sua cultura se 

quisermos ser exactos), superando os seus instintos animais e desejos físicos. É por 

isso identificada com o intelecto, raciocínio moral e aspirações espirituais dos huma-

nos. A alma superior liberta-se rapidamente do corpo para se juntar aos antepassados 

ou Deuses, sendo-lhe raramente atribuída uma forma particular ou a imagem do 

corpo. É geralmente considerada imaterial e sem forma e comparada à respiração, 

vento, fogo, calor, faísca ou estrela. 

Esta distinção entre dois aspectos da alma explica, para Taylor (2000), como os 

vivos conseguem conceber os mortos como simultaneamente presentes no seu local 

de enterro, na casa da família e como um antepassado benevolente, santo ou mesmo 

Deus.  

 

9.2.2.3.  Virtudes e fraquezas do sistema alma inferior vs alma superior 

Uma rápida observação do quadro 9.2 permite constatar como Taylor (2000) 

equaciona a Psychê Grega como Alma inferior. Esta classificação faz sentido, já que 

no tempo de Homero ela é descrita como um duplo, que mantém a aparência física do 

falecido e pode assumir a forma de sombra ou eidolon, que pode ser comparado com 

um fantasma que aparece aos familiares. A capacidade de sair do corpo e ter experi-

ências extra-corporais durante ataques, desmaios e sonhos da psychê aproxima-a 

também da noção de alma inferior de Taylor (2000). A psychê grega mais tardia 

poderia já ser considerada uma alma superior à luz da proposta de Taylor (2000), já 

que os desenvolvimentos platónicos do conceito pitagórico e órfico de psychê como 
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 A crença na sobrevivência da alma enquanto antepassado é encontrada de forma transversal na 

literatura etnográfica (Palmer, Ellsworth , & Steadman, 2009), que em sociedades com um culto dos 

antepassados formal quer informal (Steadman et al, 1996). 
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Eu integral do Homem com origens divinas (Bremmer, 2002, pp.23), já está longe da 

psychê sombria que vagueia no Hades. De notar contudo, como essa sombra parece 

ter memória de quem era e ser capaz de sentir emoções, pelo que a noção de psychê, 

ainda que possa parecer desintegrada do thymos, menos e noos no período de Homero 

poderá na verdade não o ser, como salientado anteriormente neste capítulo (ver pág. 

319). 

No caso das religiões do Livro
114

, os termos que são habitualmente traduzidos por 

alma são associados à alma inferior e os termos traduzidos por espírito são associados 

à alma superior. Esta associação parece traduzir a distinção feita nestas tradições 

entre a alma enquanto entidade psicológica e o espírito enquanto entidade directa-

mente atribuída por Deus que constitui a centelha divina do ser humano e traduz a sua 

capacidade para superar as pulsões animais e se aproximar dos desígnios divinos, que 

veio mais tarde a ser ultrapassada com a integração do espírito na alma. No entanto, 

pode ser redutor equacionar a alma cristã, judaica ou islâmica com a noção de alma 

inferior, já que ela parece transcender desde os seus primórdios a função de duplo ou 

fantasma que caracteriza a alma inferior (Bemporad, 1987; MacGregor, 1987; Mar-

mura, 1987). 

Uma contradição importante no sistema de Taylor (2000) é o facto de na tradição 

Romana, os Manes surgirem como alma inferior. Os Manes podem apresentar-se 

como fantasmas mas também como antepassados benevolentes a quem se presta culto 

(King, 2009). Se em alguns contextos é feita uma separação entre a alma-sombra ou 

duplo que assombra os vivos e o antepassado benevolente que há em cada alma 

(Urvan e Fravashi na Pérsia antiga, por exemplo), na Roma antiga essa separação não 

parece estar presente.   

A alma inferior e alma superior podem afinal não constituir necessariamente dois 

conceitos distintos, mas dois aspectos ou modalidades da mesma alma, representando 

estatutos distintos da alma na sua condição após a morte. 

 

9.3.  COMPARAÇÃO TRANSCULTURAL DO CONCEITO DE 

ALMA 

9.3.1.  Apresentação da metodologia adoptada 

Apesar da utilidade já salientada das tipologias ou fenomenologias da alma apre-

sentadas na secção anterior para revelar semelhanças interculturais nos conceitos de 

alma de várias tradições, as suas contradições inerentes são óbvias. 
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 A expressão: “religiões do Livro” é usada para designar as três religiões monoteístas — Judaís-

mo, Cristianismo e Islamismo. 
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Dadas as limitações dos vários sistemas de classificação encontrados na literatura, 

justifica-se a realização de uma comparação dos conceitos de alma em diversos con-

textos sem procurar aplicar-lhes uma ou várias destas fenomenologias ou tipologias. 

Optou-se por aplicar os conceitos de alma corporal, alma livre, alma-sombra, alma 

inferior e alma superior apenas aos contextos em que fazem claramente sentido e 

como complemento à descrição e apresentação das noções típicas de cada tradição. A 

descrição anteriormente apresentada do modo como estes conceitos são aplicados 

pelos autores que os desenvolveram, permitirá ao leitor compreender a forma como 

traduzem a noção de alma dos contextos aos quais foram aplicados. 

Foram seleccionadas 12 tradições culturais-religiosas para incluir nesta compara-

ção transcultural. A selecção foi feita de forma a representar vários contextos históri-

cos e geográficos, incluindo tradições religiosas organizadas e com tradição escrita e 

informal, representativas de uma religiosidade doutrinal e imagística (Whitehouse, 

2004, ver Cap.2, pág. 78), respectivamente. Procurou-se incluir mais do que um 

período histórico ou corrente filosófica dentro de uma mesma tradição quando exis-

tem diferenças significativas de uma época ou corrente sobre a natureza e característi-

cas da alma antes e depois da morte, ainda que se tenha optado por simplificar ao 

máximo a informação apresentada, tendo em conta o âmbito temático desta tese. 

A informação sobre as 12 tradições foi comparada em torno dos seguintes aspec-

tos: a) termos utilizados para designar alma; b) características associadas ao concei-

to de alma; c) relação da alma com o corpo; d) destino da alma após a morte; e e) 

características e experiências possíveis após a morte.  

Tendo em conta que se pretende apresentar esta informação numa perspectiva 

comparada, optou-se por expô-la numa tabela, onde é possível ao leitor confrontar 

diferentes tradições quanto ao seu tratamento dos vários aspectos em análise. Esta 

tabela pode ser encontrada na página 326 (ver Quadro 9.3). Apresentam-se primeiro 

as duas tradições ágrafas, descritas pela etnografia e antropologia (povos do Ártico e 

culturas africanas), depois tradições antigas ou históricas do ocidente, médio-oriente e 

oriente asiático (mesopotâmica, persa, egípcia, grega, chinesa), seguidas das três 

religiões do livro (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo) e por fim, tradições orientais 

asiáticas (hindu e budista). Os povos do Ártico incluem aqui comunidades que habi-

tam áreas desde a Noruega ao leste da Sibéria e que têm um estilo de vida nómada 

(exemplos: Lapões, Voguls, Votyak, Finlandeses, Chukchee, Mordvins). As culturas 

africanas incluem comunidades diversas da África subsariana. 

Tendo consciência das lacunas históricas, filosóficas, teológicas e etnográficas 

que esta apresentação sucinta das 12 tradições culturais tem, talvez seja relevante 

destacar que se pretendeu fazer uma análise cuidadosa mas não exaustiva de cada 

tradição, mantendo em vista o objectivo principal desta análise comparativa, que é 

verificar se há uma semelhança intercultural no entendimento do conceito de alma e 

nas características que a alma mantém após a morte. Não se tentou propor um sistema 

para classificar e comparar estas tradições, mas apenas encontrar uma forma de com-
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pilar a informação recolhida e de a apresentar de maneira a ser possível a pretendida 

comparação intercultural. A necessidade de conseguir encontrar uma forma clara e 

concisa de apresentar informação sobre as 12 tradições levou a que se optasse por 

uma apresentação conjunta de várias sub-tradições no caso dos povos do Ártico e 

culturas africanas. Sabendo que os conceitos apresentados variam de acordo com a 

tradição específica de cada comunidade destes dois grupos, procurou-se apresentar as 

configurações comuns destacadas na literatura para estes dois grupos geográficos. 
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Quadro 9.3: Conceitos de Alma e Alma após a Morte em Várias Tradições Culturais 
Tradição 

 

Alma(s) Características Relação com o corpo Destino após a morte Características e experiências possíveis após a 

morte 

 

Povos do Ártico 

 

Fontes: 

 

Hultkrantz, 1987 

ӧrt, 2011 

Sikala, 1987 

Taylor, 2000 

 

 

 

Alma-sombra/ 

Almalivre 

Exemplo:Ӧrt 

(Povos Fino-

Úgricos) 

  

 

 

Alma-

respiração/ 

Alma corporal  

Exemplo: Lélek 

(Povos Fino-

Úgricos) 

 

 

Pode abandonar o corpo durante o sono 

ou momentos de inconsciência e assumir 

a forma de animal. 

 

 

 

 

 

Consiste no princípio vital dos humanos e 

animais não humanos, ligado ao esquele-

to, órgãos vitais, sangue e respiração. 

Abandona o corpo através da boca ou 

narinas no momento da morte. 

 

 

Parece ser  

independente do 

corpo já que pode 

abandoná-lo e regres-

sar a ele, mantendo a 

sua agência quando 

está fora. 

 

 

 

 

 

Permanece junto ao corpo pelo menos 

por 3 dias podendo tornar-se perigosa 

para os vivos se não conseguir ir para a 

terra dos antepassados. Em alguns casos, 

considera-se que vai para outro mundo 

(Celestial ou Subterrâneo) e que pode 

reencarnar. O seu destino está dependen-

te do tratamento dado aos ossos. O 

esqueleto dos mortos, humanos e não 

humanos, é tratado com grande cuidado. 

São dados nomes de antigos familiares às 

crianças porque se acredita que os 

mortos reencarnam literalmente nos 

novos familiares (Lapões). 

 

 

Percepção, agência e intenções próprias, emoções, 

pensamentos, alguma possibilidade de deslocação 

no espaço. Quando reencarna parece recuperar 

todas as características e capacidades tidas em 

vida. 

 

Culturas ágrafas 

africanas 

 

 

 

Fontes: 

 

Rivière, 1987 

Thomas, 1975 

Widengren, 1976 

 

 

 

 

 

Alma livre 

 

 

 

 

 

 

 

Alma funcional 

 

 

A sua acção pode ocorrer fora do corpo, 

sendo autónoma relativamente às funções 

vitais do corpo. Pode abandonar tempora-

riamente o corpo durante o sonho e o 

êxtase. 

 

 

 

Principio vital associado às funções do 

corpo. Identificado em muitos casos com 

a respiração, noutros com o sangue ou 

esperma. Por vezes são identificadas 

almas separadas para vários órgãos do 

corpo, relacionadas com as funções que 

estes desempenham. Pode funcionar 

como alma-sombra ou fantasma em 

algumas tradições. 

 

A alma é comparada 

com vento e a respira-

ção como acontece 

noutras tradições e 

ainda que seja 

associada a elementos 

concretos do corpo 

em muitos casos, 

parece ter e autono-

mia  face ao corpo. 

Essa autonomia  

manifesta-se nas 

noções de alma livre 

que pode sair e 

regressar ao corpo. 

 

 

Continuando a sua vida noutro mundo, o 

morto pode estar presente em qualquer 

lado, como espectro, fantasma ou na 

forma de animal. Ainda que invisíveis, as 

almas dos mortos podem aparecer em 

sonhos ou aos especialistas que sabem os 

seus desejos e podem interceptar as suas 

mensagens.  

 

Há várias classes de mortos:  antepassa-

dos antigos e recentes, poderosos como 

deuses, fantasmas errantes e vingativos. 

O antepassado permanece sempre no 

limbo de voltar como alma-sombra se os 

seus interesses forem postos em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu-sujeito-agente básico permanece e observa a 

vida dos que ficam podendo intervir: mantém 

intactas a identidade e capacidades psicológicas 

prévias. 
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Tradição 

 

Alma (s) Características Relação com o corpo Destino após a morte Características e experiências possíveis após a 

morte 

 

 

Mesopotâmia 

 

 

Fontes: 

 

Cooper, 1992 

Davies, 1987 

Taylor, 2000 

 

 

Não foi encon-

trado o termo 

usado (não há 

escritos sobre a 

alma, o conhe-

cimento sobre 

este tema é 

indirecto) 

 

 

 

Sede da vontade, da consciência e da 

individualidade/personalidade que 

persiste para lá da morte. 

 

 

 

 

 

Não há informação 

explícita sobre este 

ponto, mas parece que 

a consciência humana 

independente do 

corpo já que ela 

sobrevive à sua morte. 

 

 

 

Casa do pó, localizada por baixo da 

terra, onde se permanece na total escuri-

dão. É descrito como um local sem saída, 

onde se tem uma existência infeliz e sem 

esperança.  

 

 

 

 

 

 

Após a morte a agência é perdida, a consciência  

limitada e  sem qualquer esperança, e a individua-

lidade condenada a desaparecer. Persistem por 

algum tempo s aspectos da personalidade num 

outro mundo, sem conforto, propósito ou esperan-

ça. 

 

 

 

 

 

 

Persa antiga 

(1000 A.C) 

 

Fonte: 

 

Taylor, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urvan 

 

 

 

 

Fravashi 

 

 

 

 

 

Alma-sombra, Alma, Eu, espírito huma-

no. 

 

 

 

Alma nobre que representa a essência 

mais nobre e vai para o paraíso (céu, sol). 

Espírito divino. 

 

Os dois conceitos parecem integrar-se 

mais tarde (Séc.IX D.C), mas continuou a 

haver uma distinção: reza-se pelo Urvan e 

pede-se ajuda ao Fravashi dos antepassa-

dos. O Fravashi continuou a representar o 

antepassado nobre e o Urvan a alma-

sombra do falecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A alma é anterior ao 

corpo e ao nascimen-

to: existe desde o 

início dos tempos. 

Fravashi designa a 

alma dos já morreram 

e dos que ainda não 

nasceram. Após uma 

estadia curta na terra, 

o Fravashi é nova-

mente libertado e 

regressa à sua vida 

cósmica incorpórea 

 

 

 

A alma permanece na terra por 3 dias, 

perto do local onde ocorreu a morte, 

local de enterro. Durante este estado é 

idenficada como Urvan. 

 

Ao quarto dia é libertada com os primei-

ros raios de sol, sendo representada no 

imaginário Persa por um pássaro. Neste 

estado é nomeada de Fravashi. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Com Zoroastro, surgiu a noção de uma 

ressurreição com julgamento final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Eu mantém-se intacto  – permanece como 

antepassado que observa a vida dos que ficam, 

podendo intervir e ajudar os vivos. Mantém a 

percepção, emoções, pensamento, memória, 

consciência de si – todos os estados mentais 

menos os psicofisiológicos . 
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Tradição 

 

Alma (s) Características Relação com o corpo Destino após a morte Características e experiências possíveis após a 

morte 

 

Egípcia antiga 

 

Fontes: 

 

Davies, 1987 

Murnane, 1992 

Taylor, 2000 

 

 

Ahk 

 

 

Ka 

 

 

Ba 

 

 

Ab 

 

 

Aspecto do morto quando surge como 

fantasma  brilhante.  

 

Duplo do corpo,força vital que dá vida ao 

corpo e que protege o morto. 

 

Representa a memória, consciência de si e 

percepção do falecido. 

 

Centro do juízo ético e moral. 

 

Mantêm a aparência 

física do falecido. 

 

 

 

 

O Ba estabelece a 

ligação entre o Ka e a 

múmia, permitindo 

agência ao morto. 

Pode mover-se de 

forma independente 

da múmia, mas 

depende do seu estado 

de conservação. 

 

 

Pode constituir uma alma-sombra que 

pode assombrar os vivos. 

 

 

 

 

O Ba pode deixar o túmulo e viajar até 

aos céus ou tornar-se presente em 

estátuas, amuletos e outros objectos. 

 

O Ab é pesado e julgado por Anubis e 

Thoth para avaliar se é digno de passar 

para o Reino dos Mortos comandado por 

Osíris. 

 

 

 

 

 

Movimento, agência, memória, consciência de si, 

percepção, pensamento e possivelmente emoções 

e até estados psicobiológicos como a fome e sede ( 

por exemplo:era deixada comida nos túmulos bem 

como ferramentas para cozinhar). 

 

Não se sabe se os Egípcios acreditavam na 

reencarnação após a morte . Parecia acreditar-se 

que o morto vivia uma nova vida no túmulo, onde 

eram criadas várias divisões e deixados objectos 

de uso quotidiano. 

 

Grega antiga 

 

Fontes: 

 

 

Bremmer 

(1983-1993, 1987, 

2000) 

 

Taylor, 2000 

 

 

Widengren, 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychê 

 

No tempo de Homero (Séc. IX-VIII A.C): 

Espectro ou sombra que mantêm o 

aspecto físico do falecido. É como um 

holograma transparente. A psychê é como 

um segundo Eu (Widengren). 

 

 

 

 

 

 

 

No tempo de Platão (Séc.V-IV A.C): 

Representa a personalidade individual e 

está associada à agência e inteligência. 

Passa a designar a alma pessoal, aspecto 

divino do homem e o centro e origem da 

inteligência racional e agência moral. 

 

 

Associada à respira-

ção, considerada 

invisível e distinta do 

corpo. Pode sair dele 

durante os sonhos, 

transe, na morte. 

 

 

 

 

 

 

Imaterial, corresponde 

à razão e à ética e é 

independente do 

corpo. 

 

 

 

Hades ou Campos Elísios ,em que é uma 

espécie de alma-sombra (Homero). 

 

 

 

Éter  (Diógenes, Eurípides) 

 

 

 

 

 

 

Regressa ao céu e reencarna (Platão) 

 

Os mortos movem-se e falam como os vivos. 

Podem aparecer aos amigos e familiares como 

espectro (eidolon). Há registos de histórias de 

fantasmas, o que sugere a possibilidade de saída 

temporária do Hades. As emoções, pensamentos, 

motivações e intenções, agência moral,  percep-

ção, personalidade e memórias passadas parecem 

manter-se. Apesar de manter estas características, 

a agência do morto no Hades não só é limitada 

como acompanhada de enorme sofrimento.  

 

 

Mantêm intacto o Eu, e ao reencarnar recupera 

também  a agência associada ao corpo. 
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Tradição 

 

Alma (s) Características Relação com o corpo Destino após a morte Características e experiências possíveis após a 

morte 

 

Chinesa 

 

Dinastia Han 

(206 A.C - 220 D.C) 

 

 

Fontes: 

Findly ,1987 

Wei-Ming,1987 

Taylor,2000 

Yü, 1981 

 

P’o (yin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun (yang) 

 

Espírito da natureza física expresso na 

força e movimentos corporais. Descrito 

como energia ou “alma dos ossos” , ou 

“alma da terra”. 

Elemento Yin da alma, em que o demoní-

aco predomina. Na tradição antiga era 

considerada responsável pela existência 

da carne e ossos do corpo. 

 

 

“Alma do ar” 

Espírito da força vital expresso na 

consciência e inteligência das pessoas. É 

esta alma que é alvo do culto dos antepas-

sados. 

Elemento yang da alma, em que o aspecto 

espiritual é dominante. 

Na tradição antiga considera-se responsá-

vel pelas essências mentais e seminais. 

 

Dependente do corpo, 

representa a agência 

física que permanece 

na forma de sombra 

ou duplo do corpo. 

 

 

 

 

 

Independente do 

corpo, liberta-se deste 

após a morte. 

 

Regressa à Terra e mantêm a ligação 

com o local físico onde permanece o 

cadáver. Taylor defende que esta alma 

pode ter a função de sombra-fantasma. 

 

 

 

 

 

 

Liberta-se para o céu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanece como antepassado, podendo observar o 

que se passa com os vivos e interferir em momen-

tos chave. Parece reter a consciência e inteligência 

que lhe é associada em vida e a possibilidade de 

alguma forma de agência e percepção visual, 

auditiva, pelo menos, já que  os vivos comunicam 

com a Hun dos antepassados. 

 

Judaica 

 

 

Fontes: 

 

Bemporad, 1987 

Patai, 1987 

Taylor, 2000 

 

 

Nephesh 

 

 

 

 

 

Ru’ach 

 

Significa respiração e vida. Princípio vital 

da matéria, separável do corpo. Associado 

a emoções fortes e desejos físicos. 

Domina os aspectos físicos e psicológicos 

do Eu (visão cabalista). 

 

Espírito. 

Refere-se aos poderes e acções da alma 

fora do corpo e tem o significado de 

vento. Directamente associado ao sopro 

de deus. Centro de agência moral associ-

ado à capacidade de superar os desejos 

animais e atingir um estado moral 

elevado e mais próximo de Deus. 

 

 

É feita uma distinção 

entre a origem do 

corpo (barro) e da 

alma (Nephesh e 

Ru’ach), que parece 

indicar que a alma é 

independente do 

corpo. No entanto, 

esta tradição acentua 

em vários textos a 

interdependência 

entre corpo e alma 

que está subjacente à 

noção de ressurreição 

do corpo. 

 

Torna-se uma sombra no She’ol (local 

associado à escuridão e ao pó). She’ol é 

um lugar sombrio, de escuridão e pó, por 

vezes sinónimo de campa, onde a 

vitalidade e energia associada à vida 

mundana é drasticamente reduzida. 

Idêntico ao Hades Grego. Passou a ser 

considerado o local para onde vão os 

malditos. Na visão cabalista, a nephesh 

paira sobre o corpo algum tempo. 

Tanto a nephesh/ ru’ach como o corpo 

entram no She´ol. A doutrina mais tardia 

sobre a ressurreição (expressa em Isaías 

24-27 e Daniel 12) postula uma reentrada 

em ambos os aspectos da vida: físico e 

espiritual. 

 

No She’ol parece manter-se um centro de consci-

ência privado, que mantêm a capacidade de pensar 

e sentir, daí a associação de emoções negativas ao 

estado após a morte: a alma permanece na escuri-

dão e solidão, sem possibilidade de escapar. 

A doutrina mais tardia presume que o Eu/alma se 

mantém intacto e irá juntar-se ao corpo recuperan-

do a sua agência total. A hipótese de movimento 

ou outras formas de agência através de deslocação 

no espaço estão ausentes sem o corpo. 
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Tradição 

 

Alma (s) Características Relação com o corpo Destino após a morte Características e experiências possíveis após a 

morte 

 

Cristã 

 

 

Fontes: 

 

MacGregor, 1987 

Obayashi,1992 

Taylor, 2000 

 

 

Alma 

(Psychê e 

Nephesh) 

 

 

Espírito 

(Pneuma e 

Ru’ach) 

 

 

 

Associada à ideia de ar e respiração. 

Significa o que hoje chamamosEu . 

 

 

 

Associado ao ar, vento e respiração e à 

manifestação do princípio vital. Lugar da 

consciência humana (S.Paulo associa-a ao 

Pneuma grego). 

 

 

 

Há reconhecimento da 

importância do corpo 

na agência humana, 

tal como acontece no 

Judaísmo, mas é dada 

enfâse ao dualismo 

alma-corpo. 

A ênfase progressi-

vamente maior na 

distinção entre alma e 

corpo, contribuiu para 

a distinção entre alma 

e espírito desvane-

cer.A alma, parte mais 

nobre do Homem, 

torna-se indistinta da 

dimensão espiritual 

do ser humano. 

 

Na ressurreição a alma reúne-se nova-

mente com o corpo. 

 

 

Mantém todas as características do Eu em vida: 

Consciência de si, agência e motivações, emoções, 

pensamento/razão, juízo moral, personalidade 

individual, percepção e recupera o corpo depois 

do Juízo final. 

 

Islâmica 

 

Fontes: 

 

Marmura,1987 

Taylor, 2000 

 

 

Nafs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruh 

 

Pronome reflexivo, usado também para 

designar a alma. Equivalente à alma 

cristã. Substância material subtil, lumino-

sa e invisível, que faz a ligação entre o 

corpo e a alma. 

É também identificada com “aquele que 

conhece”(‘allama), constituindo o centro 

de agência moral das pessoas. 

 

Espírito proveniente de Deus, equivalente 

a Ru’ach (T.Judaica) ou Espírito 

(T.Cristã). Considerado como puro 

espírito imortal no Sufismo e outras 

escolas filosóficas. 

 

Tal como nas outras religiões do Livro, 

Ruh foi integrado em Nafs. 

 

Nafs já existia antes 

do nascimento e 

continuará a existir 

depois da morte, 

ficando temporaria-

mente ligada a um 

corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teologia ortodoxa ensina que imedia-

tamente após a morte a nafs se liberta e 

inicia o seu ciclo de julgamento que 

termina com a ressurreição quando o 

julgamento é favorável. Na tradição 

popular a alma do falecido permanece 

junto ao cadáver e consegue assistir aos 

rituais funerários e reparar no cuidado 

com que são efectuados. Pode funcionar 

como sombra-fantasma e assombrar os 

vivos. 

 

 

Mantêm todas as características do Euem vida: 

Consciência de si, agência e motivações, emoções, 

pensamento/razão, juízo moral, personalidade 

individual, percepção e recupera o corpo e agência 

corporal após o julgamento. 
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Tradição 

 

Alma (s) Características Relação com o corpo Destino após a morte Características e experiências possíveis após a 

morte 

 

Hindu 

 

Conceito Védico 

 

Fontes: 

 

 

Mahony,1987 

Taylor, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitos vedânticos 

e dos Upanisads 

 

 

Fontes: 

 

Hopkins, 1992 

Mahony,1987 

Taylor, 2000 

Widengren,1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiva 

 

 

Manas 

 

 

 

 

 

 

 

Asu 

 

 

 

 

Ᾱtman  

 

 

 

O conceito de alma integra 3 elementos  

(jiva, manas, asu) e um 4º elemento que 

corresponde ao espírito universal (para-

matman). A alma como jiva, manas e asu 

é encarada como uma dimensão única do 

ser humano.  

 

 

Personalidade biológica e funcional que 

distingue os indivíduos.  

 

Princípio consciente do Homem, identifi-

cado com a mente. Dimensão incorpórea 

e intelectual do ser humano em que reside 

a consciência e de onde surge a sensação 

de estar vivo. Significa o mesmo que o 

“Eu”, o sujeito, o indivíduo. 

 

 

Força vital que dá vida à matéria inerte, 

cria senciência e anima o ser humano. 

 

 

 

Usado como pronome reflexivo, pode 

traduzir-se como Eu. Distingue os 

indivíduos e serve como centro do 

intelecto, vontade e agência moral sendo 

compreendido como fonte da perfeição 

humana. Entendido como permanente e 

consistente ao longo do tempo. Eu subtil, 

intemporal e imortal. 

O seu significado primordial parece ter 

sido “respiração espiritual”. 

 

A alma existe inde-

pendentemente do 

corpo físico, que 

quando privado da 

alma se torna inerte e 

morre. 

 

 

 

 

 

Manas pode abando-

nar o corpo pondo em 

risco a vida. Em 

momentos de incons-

ciência, êxtase ou 

sono com sonhos, 

Manas pode abando-

nar o corpo havendo o 

risco de ficar preso no 

outro mundo e não 

voltar. 

 

 

Ᾱtman é independente 

do corpo que ocupa 

temporariamente. A 

sua origem não está 

ligada ao corpo. É 

considerado eterno e 

anterior ao nascimen-

to (Rigveda). 

 

 

A dimensão não física sobrevive à morte 

do corpo físico e liberta-se voando como 

um pássaro para a terra dos antepassados 

(Pitrloka), governada pelo Senhor dos 

Mortos ou para o Mundo dos Deuses 

(Devaloka) dependendo da qualidade dos 

rituais realizados pela pessoa enquanto 

viva .  

Na tradição Hindu antiga, chama-se 

Preta ao estado intermédio da alma dos 

mortos, que se encontram num limbo 

entre a morte física e o completamento 

dos rituais funerários apropriados. Pode 

actuar como alma-sombra ou fantasma. 

Ao fim de um ano, preta ganha um novo 

corpo espiritual e ascende à terra dos 

antepassados. Se os rituais funerários não 

forem correctamente executados e preta 

não conseguir transformar-se num 

antepassado, fica condenada a permane-

cer para sempre na terra e representar um 

perigo para os vivos. 

 

 

Reencarnação (punarjanman ou re-

nascimento, punarmrityu ou re-

falecimento, Taylor, pág .296), guiada 

pelas acções passadas (karma). Apesar 

de reencarnar em vários corpos, Ātman é 

uma essência constante que não muda.  

 

 

 

 

O Eu permanece intacto, já que Manas e Jiva 

continuam a existir depois da morte. A personali-

dade, a agência moral e os estados epistémicos, 

emocionais, motivacionais e perceptivos parecem 

continuar. A alma movimenta-se sem o corpo e 

vai ocupar novos espaços, o que sugere alguma 

forma de possibilidade de deslocação no espaço. 

A ideia de reencarnação ainda não fazia parte da 

religião Védica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A identidade pessoal do Eu mantém-se e continua 

noutro corpo. A sensação de continuidade do Eu é 

mantida durante o período intermédio, parecendo 

perder-se com o processo de reencarnação, pois as 

memórias da existência anterior dissolvem-se. 

Após a reencarnação, voltam a ser possíveis todas 

as experiências e estados mentais e físicos. 

Se o objectivo final de libertação do Sānsara 

(ciclo de nascimento e morte) ocorre, parece 

concluir-se que o Eu perde a sua identidade e 

fronteiras porque se funde no todo, no Eu  (Brah-

man).  
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Tradição 

 

Alma (s) Características Relação com o corpo Destino após a morte Características e experiências possíveis após a 

morte 

 

Budista 

 

 

Fontes: 

Cook, 1989 

Collins,1987 

Hardacre, 1987 

Pyysiäinen,2009 

Swearer,1987 

Taylor, 2000 

 

 

 

 

Nível da 

verdade última: 

Doutrina do 

não-Eu ou 

Anātmavāda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alayavijnana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Budismo recusa a existência de uma 

essência pessoal permanente na natureza 

humana, ainda que admita que o funcio-

namento da mente gera a sensação de ser 

um Eu. 

A estrutura interna da consciência 

humana é auto-reflexiva, não se podendo 

presumir que a auto-reflexividade reflecte 

um self real ou alma que existe autono-

mamente da mente. Existem apenas 

agregados (skandha) de elementos 

impessoais e impermanentes que formam 

configurações temporárias devido à força 

moral das acções passadas (karma) e 

desejos egoístas. 

 

 

“ Armazém da consciência” que funciona 

como um receptáculo em que se acumula 

o karma. Conceito criado no seio da 

tradição Mayahana, para dar conta da 

suposta acumulação de karma na ausência 

de um Eu ou alma pessoal e contínuo.  

  

 

 

Afirma-se a existência 

de uma relação 

interdependente entre 

e mente e o corpo: a 

mente é moldada 

pelas sensações e 

experiências do corpo 

e o corpo é modelado 

e dirigido pela mente. 

Presume-se que o 

homem consiste num 

sistema mente-corpo 

ou nāmarūpa. 

 

 

No momento da morte, cada elemento ou 

agregado do sistema mente-corpo dá 

origem a novos elementos que surgem 

durante o renascimento: novo corpo 

(Rūpa), nova sensação (Vedanā), nova 

percepção (Saññā), novos depósitos 

mentais (Sankhārā) e nova consciência 

(Viññāna). A pessoa que resulta da nova 

conjugação dos agregados não é comple-

tamente diferente da anterior, mas 

também não é a mesma, da mesma forma 

que a doutrina Budista pressupõe que a 

mesma pessoa não é a mesma de segun-

do a segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Budismo popular existem crenças no 

renascimento literal em vários infernos 

ou mundos animais a seguir à morte 

física. 

“Pureland Buddhism “– dominante na 

China, Japão, Coreia – presume que pela 

fé na figura de Buda se pode ser salvo e 

levado até um reino de beleza e felicida-

de após a morte. Existem também 

práticas de culto dos antepassados que 

pressupõem a continuidade da alma entre 

as comunidades Budistas destas regiões . 

 

 

Mantém todos os estados físicos e mentais, já que 

os agregados voltam a juntar-se e gerar uma outra 

pessoa que irá novamente sentir-se um “Eu” 

devido à auto-reflexividade inerente ao funciona-

mento mental humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível popular parece haver a crença na manu-

tenção do Eu experienciado em vida após a morte. 
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9.3.2.  Síntese da comparação intercultural efectuada  

9.3.2.1. Tendência histórica para a unificação da alma-sombra e 

alma-antepassado 

Uma análise cuidadosa do Quadro 9.3 (pág. 326) permite constatar que se encon-

tram pelo menos dois conceitos relacionados com a alma nas várias tradições, exis-

tindo casos em esse número é superior (Antigo Egipto, Hindu). Compreende-se fa-

cilmente porque é que as tipologias duais são comuns na descrição transcultural do 

conceito de alma. A distinção entre um elemento nobre da alma, associado à reflexi-

vidade, juízo moral e cuidado à descendência (Antepassado) e um elemento mais 

físico da agência humana concebida como um fantasma/duplo (Taylor, 2000) parece 

traduzir o entendimento da alma nas religiões de culturas antigas como a Persa, Chi-

nesa ou Egípcia, culturas primitivas ágrafas (em que a alma livre ou alma funcional 

podem desempenhar a função de alma-sombra) e até nas religiões do livro (em que a 

distinção entre alma e espírito é claramente um vestígio desta dissociação).  

Parece ter havido tendência, nas várias culturas, para uma progressiva unificação 

do conceito de alma, em que o princípio vital anímico dado por Deus, a agência 

instintiva e a agência intelectual e moral elevada do homem acabam por surgir inte-

gradas numa mesma instância separada do corpo. Na tradição Persa, Urvan e Frava-

shi vêm a unificar-se, tal como nas religiões do livro o espírito vem a integrar-se na 

alma formando uma única entidade psicológica, moral e religiosa distinta do corpo 

físico (nefesh, alma/psychê e nafs integram ruah, espírito/pneuma e ruh, respectiva-

mente). Por exemplo, na tradição cristã, a separação entre pneuma e psychê ou espíri-

to e alma que influencia os primeiros cristãos vai perdendo terreno para uma visão 

una da alma e espírito, em que a alma passa a ser identificada com o Eu humano, e a 

ser aquela que pode ser salva ou punida após a morte. 

Na tradição Grega antiga do tempo de Homero (Séc. IX – VIII A.C), a alma-livre 

ou psychê que sobrevive à morte do corpo tem as características de uma alma-sombra, 

em que as características morais e intelectuais parecem não estar completamente 

representadas. No entanto, a evolução histórica desta tradição caminhou igualmente 

no sentido de uma complexificação do conceito de alma, já que Platão (Séc.V A.C) 

vê na psychê a alma completa do Homem atribuindo-lhe a capacidade de se juntar a 

Deus após a morte em vez de permanecer como sombra (Eidolon) no Hades.  

9.3.2.2. Conceito de fantasma nas tradições populares e importância dos 

rituais funerários 

Apesar da tendência para a integração de alma e espírito, e de uma recusa oficial 

das noções de fantasma nas religiões do livro, continuam a encontrar-se vestígios da 
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ideia de sombra ou fantasma no contexto destas religiões, particularmente nas tradi-

ções mais populares, em que a noção de alma-sombra ou fantasma persiste no imagi-

nário colectivo (Parrinder, 1987) e continua a influenciar os rituais funerários (Taylor, 

2000). Por exemplo, entre as tradições populares muçulmanas acredita-se que a alma 

não abandona imediatamente o corpo após a morte podendo assistir aos rituais funerá-

rios e ficar zangada se forem efectuados sem os preceitos habituais. É ainda comum 

encontrar a crença popular de que os mortos frequentam as suas casas especialmente 

durante o primeiro ano após a morte (Taylor, 2000; Patai, 1987). 

Uma comparação dos rituais funerários destas 12 tradições permite constatar que 

a possibilidade de permanência da alma junto ao cadáver e da sua actuação como 

sombra-fantasma durante pelo menos 3 dias é frequente em todas elas, pelo menos 

nas versões populares (Taylor, 2000). Os rituais parecem ser executados precisamente 

para garantir que o cadáver é correctamente eliminado e a transição da alma para o 

outro mundo ocorre o mais depressa possível e sem o risco de assombrar a comunida-

de, já que parece existir uma crença transcultural na existência de um período em que 

a alma mantém ainda alguma actividade junto ao cadáver, associada por vezes a um 

corpo espiritual/astral (Taylor,2000). A execução correcta dos rituais funerários e a 

eliminação do cadáver parecem ser os métodos ao dispor da comunidade para garantir 

que a alma do morto parte para o outro mundo sem percalços e lá permanece, inter-

vindo apenas como um antepassado benevolente e não um fantasma egoísta enraive-

cido e incapaz de se dissociar da sua vida anterior junto aos que ficaram (ver acima, 

pág. 321).  

A alma-sombra constitui assim o aspecto fantasmagórico que a alma pode apre-

sentar antes de partir para outro mundo sem que seja necessariamente uma segunda 

alma distinta da que parte para o outro mundo. É como se a presença do cadáver 

ainda intacto juntamente com a tendência para continuar a tratar o morto como um 

agente intencional (Boyer, 2001a; ver Cap.2 pág. 82), desse origem à noção de que o 

agente intencional pode ainda de alguma forma manter a sua agência física. 

Além disso parece existir a crença na possibilidade de outros agentes invisíveis se 

apropriarem do cadáver para voltar a agir no mundo dos vivos. Não se teme apenas a 

assombração da alma do falecido mas também de outros fantasmas e espíritos. Em 

certas tradições é necessário garantir que o cadáver não sofre a apropriação por um 

agente invisível. Por exemplo, os Tiv da Nigéria cobrem os olhos e boca do cadáver 

para o prevenir, e os Judeus Ortodoxos acendem uma vela contra agentes invisíveis 

que possam tentar apropriar-se do cadáver, chegando mesmo a responsabilizar um 

membro da família por ficar a guardar o cadáver até este ser eliminado (Taylor, 

2000). 
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9.3.2.3. Semelhança intercultural nas características atribuídas à alma após a 

morte 

A comparação das doze tradições permite ainda constatar que existe uma grande 

sobreposição nas características associadas à alma. A alma (seja ela nomeada Frava-

shi, Nefesh, Psychê, Ātman, Ba ou Ӧrt) parece integrar sempre a consciência de si, 

personalidade, agência e estados mentais associados à experiência do Eu. Além disso, 

a alma tende a ser distinguida do corpo e considerada capaz de agir independente-

mente dele, podendo abandonar o corpo e regressar a ele durante estados de inconsci-

ência, o que sugere um dualismo mente-corpo intrínseco a todas as tradições.  

Mesmo em tradições habitualmente apresentadas como exemplos de um pensa-

mento não dualista relativamente à mente e ao corpo, como a mesopotâmica ou judai-

ca antiga (Bremmer, 2002), acredita-se que após a morte permanece alguma consci-

ência de si, pelo menos temporariamente. A tradição mesopotâmica não deixou escri-

tos explícitos sobre a noção de alma, pelo menos capazes de sobreviver até aos dias 

de hoje e que ajudem a esclarecer esta questão, mas na tradição Judaica, encontramos, 

nos textos basilares, uma distinção entre alma e corpo. No Genesis 2:7, é descrito 

como Adão recebe o sopro da vida (nishmat hayyim) de Deus e se torna uma alma 

viva (nefesh hayyah). Este sopro, que anima o corpo e dota o homem de alma, é 

aparentemente entendido como um princípio vital da matéria, separável da substância 

inerte (basar) do corpo (Bemporad,1987). 

Independentemente do destino específico após a morte, a alma parece manter 

sempre as características que apresentava em vida intactas, mesmo a capacidade de 

ter percepção visual e auditiva e movimento no espaço, que lhe permite conhecer o 

que se passa com os seus descendentes e deslocar-se a vários mundos ou dimensões.  

 

9.3.2.3.1. Comparação entre a alma após a morte nas doze tradições e a 

representação do Eu-morto  

No Quadro 9.4
115

 (pág. 339) é apresentada uma síntese da comparação transcultu-

ral efectuada relativamente aos estados mentais e características possíveis após a 

morte nas doze tradições. Verifica-se que há uma congruência assinalável entre os 

conceitos de alma das várias tradições e a representação implícita do Eu-morto detec-

tada empiricamente ao longo desta investigação.  

Praticamente todas as tradições presumem a continuidade dos estados mentais e 

características que foram atribuídas ao Eu-morto nos estudos efectuados nas fases 

anteriores da investigação: estados psicobiológicos, perceptivos (visuais e aditivos), 

                                                   
115

 Nos casos em que a informação recolhida não permite ter a certeza quanto à continuação de de-

terminada característica foi colocado um o símbolo: ?. 
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emocionais, motivacionais e epistémicos, movimento, personalidade, valores morais e 

memórias anteriores à morte.  

Nestas tradições, a alma após a morte mantém quer os elementos básicos ou nu-

cleares do Eu-sujeito (por exemplo: percepção, emoção, pensamento, consciência), 

quer os elementos simbólico-identitários do Eu-objecto (por exemplo: personalidade, 

valores morais socialmente partilhados). Há, pois, coincidência notável com os resul-

tados do Estudo III (ver Cap.8). A alma após a morte parece ter estas características 

porque elas já eram atribuídas à alma em vida, quer se encontrem distribuídas em dois 

conceitos ou concentradas num só. Deve ser ainda salientado que nas doze tradições a 

alma que continua após a morte é considerada independente do corpo, o que está de 

acordo com os resultados obtidos anteriormente, já que os participantes na 1ª e 2ª fase 

da investigação atribuíram ao Eu-morto as características avaliadas como menos 

dependentes do corpo.  

Tendo em conta a sobreposição da fenomenologia da alma transcultural com a fe-

nomenologia do Eu (Sá-Nogueira Saraiva, 2003; Sedikides & skowronski, 1997; 

Strawson, 2009), podemos afirmar que os conceitos de alma traduzem a experiência 

fenomenológica directa dos indivíduos nestas tradições culturais, sendo uma elabora-

ção reflexiva de ideias intuitivas acerca do Eu e da sua relação com o corpo. 

Isto sugere que existe uma fenomenologia do Eu universal que está na base da 

transculturalidade das crenças na VAM e que ainda hoje será responsável pela popu-

laridade destas crenças no mundo industrializado moderno. A experiência do Eu 

parece ser a informação com base na qual se geram ideias intuitivas sobre a alma, 

ideias essas que são elaboradas reflexivamente em cada contexto cultural. 

Duas tradições: hindu e budista, parecem pôr em causa esta universalidade do Eu-

alma após a morte. No entanto uma análise cuidadosa dos seus pressupostos e da sua 

prática ao nível popular sugere, afinal, que estas apresentam um padrão similar ao 

identificado nas outras tradições.  

9.3.2.4. Inovações contra-intuitivas: Ātman hindu e Anātmavāda budista 

As tradições hindu e budista apresentam inovações que as destacam das restantes. 

Com o conceito de Ātman surge na tradição Hindu a ideia de que a identidade pessoal 

mais profunda surge num novo corpo dissociada dos conteúdos mentais específicos 

que a acompanharam na vida anterior. Por isso, não há memórias de quem se era no 

passado a acompanhar essa nova existência e até a personalidade sofre alterações 

importantes. Ainda assim, parece ser presumido que a identidade pessoal mais pro-

funda se mantém sempre de uma reencarnação para outra, pelo que poderá haver 

continuidade de alguns aspectos da personalidade. Mesmo que a alma perca a memó-

ria de quem foi, ela é exactamente a mesma que existia antes, mantendo a sua identi-

dade e continuidade de uma reencarnação para outra. 
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No Budismo, ainda que haja diferenças relevantes entre escolas distintas (Collins, 

1987) parte-se do pressuposto geral de que não existe um Ātman, ou essência imutá-

vel e permanente ao longo do processo de reencarnação e que aquilo que é considera-

do o Eu ou alma não é mais que uma consequência da auto-reflexividade da consci-

ência humana (doutrina do não-Eu ou Anātmavāda). Enquanto nas outras tradições a 

maior preocupação moral e espiritual parece residir no aprimoramento do Eu-alma e a 

espiritualidade se centra na capacidade para o desenvolvimento pessoal e transforma-

ção do Eu, no Budismo, a recusa do Eu-alma enquanto entidade autónoma da mente é 

acompanhada de uma proposta espiritual centrada em técnicas de autoconhecimento 

que permitem em última instância, examinar a mente até ao ponto em que se torna 

óbvia a não existência de um Eu permanente e este perde a sua importância e potenci-

al para gerar sofrimento. 

Apesar desta grande inovação no Budismo, os fenómenos mentais não cessam 

com a morte, já que os agregados mentais (skandha) voltam a unir-se a um novo 

corpo numa configuração nova que não é exactamente a mesma nem totalmente 

distinta da anterior. A continuidade dos agregados significa que voltará a emergir a 

sensação de um Eu na nova mente ligada ao novo corpo. No entanto, esse Eu não é o 

mesmo que era sentido na vida anterior, pois essa sensação é apenas isso mesmo: uma 

sensação que não traduz uma entidade real. Ao longo da vida vamos sendo diferentes 

a cada segundo ainda que pareça que somos sempre o mesmo Eu.  

Ainda que esta proposta radical da não-existência do Eu possa ser entendida como 

um argumento contra a transculturalidade e subjacente predisposição cognitiva para 

acreditar na sobrevivência do Eu ou imortalidade da alma como tem vindo a ser 

proposto nesta tese, ela parece ser apenas mais um exemplo, a par do ateísmo difuso e 

minoritário detectado pelo menos desde a Grécia antiga (Martin & Barresi, 2006), da 

capacidade da mente humana pensar de forma complexa e ultrapassar heurísticas e 

tendências intuitivas de pensamento, dadas as condições intelectuais, sociais e cultu-

rais adequadas. Por exemplo, o facto de actualmente na nossa sociedade se questionar 

e criticar a utilização de preconceitos e estereótipos, a investigação na área da Cogni-

ção Social tem mostrado como estes estão dependentes de heurísticas de pensamento 

típicas da espécie humana, a que recorremos intuitiva e automaticamente (Banaji & 

Greenwald, 1994), dado o baixo investimento cognitivo que exigem (Bodenhausen, 

1990). Em condições de sobrecarga cognitiva sabe-se que estas heurísticas são usadas 

mesmo por quem já ganhou consciência da sua utilização e tenta controlar o seu 

efeito na formação de impressões sobre outras pessoas (Stangor & Lange, 1994).  

Da mesma forma, a rejeição do Eu fenomenológico como argumento a favor de 

um Eu cognitivo real, a descrença na possibilidade de sobrevivência do Eu depois da 

morte do corpo ou a presença de teorias materialistas sobre a natureza da mente em 

várias culturas contemporâneas e ancestrais, não invalidam que o mais intuitivo e 

heurístico para a mente humana seja aceitar o Eu experienciado como real e autóno-

mo relativamente ao corpo, capaz de sobreviver à morte física. As ideias menos 
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intuitivas poderão surgir em contextos em que sejam criadas condições para examinar 

atentamente os fenómenos mentais e físicos e desenvolver sistemas de pensamento 

complexo que transcendem os dados experienciais directos. 

De facto, dentro da tradição Budista popular estão documentadas diferenças rela-

tivamente à prática e crença erudita associada à vida monástica que parecem traduzir 

ideias do Eu e da morte idênticas às encontradas noutras culturas em que o Eu sobre-

vive à morte do corpo e é confrontado com mundos paralelos paradisíacos ou demo-

níacos (Taylor, 2000; Collins, 1987, Swearer, 1987).  

Como já vimos, o mesmo se passa nas sociedades industrializadas ocidentais, on-

de continua a existir uma elevada taxa de crentes na VAM (European Social Survey, 

2008, ver Cap.5, pág. 154), ainda que o contacto com a teoria contrária seja amplo e 

ela estar subjacente a vários aspectos da vida quotidiana, como o tratamento de per-

turbações mentais através de medicamentos. 
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Quadro 9.4: Estados Mentais e Características Possíveis após a Morte em Várias Tradições Culturais/Históricas 

 

Tradição 

 

Alma que sobrevive à 

morte 

Manutenção dos estados: 

 

Manutenção das características: 

Psicobiológicos Perceptivos 

(visuais e 

auditivos) 

Emocionais Motivacionais Epistémicos Movimento Valores morais Personalidade Memórias 

anteriores à 

morte 

 

Culturas  africanas 

 

Alma livre 

(possibilidade de fantasma) ?         

Eurasianos do ártico Alma-sombra   

(possibilidade de fantasma) 

 
 

        

Mesopotâmia Centro de consciência  ?  ?  ? ?   
Persa 

  

Fravashi 

(possibilidade de fantasma) 
         

Antigo Egipto Ba + Ka + Ab + Ahk    ?      
 

Grécia Antiga 

 

Psychê, Eidolon 

(possibilidade de aparição aos 

vivos de fantasma) 

         

 

Judaica 

 

Nefesh 

(Assiste aos rituais, junta-se ao 

corpo após o julgamento final) 

         

 

Cristã 

 

Alma  

(junta-se ao corpo após o juízo 

final) 

         

 

Chinesa 

 

Hun 

(possibilidade de fantasma) ?         

 

Islâmica 

 

Nafs (Assiste aos rituais 

funerários, junta-se ao corpo 

após o julgamento) 

         

 

Hindu 

 

Ᾱtman (reencarnação ou 

libertação final, possibilidade de 

fantasma - preta) 

      ? ?  

 

Budista 

 

Agregados voltam a unir-se e 

gerar novo Eu ilusório       ? ?  

Representação do Eu-

morto encontrada ao 

longo da investigação 

Eu-sujeito auto-reflexivo  

imaginado como existente após 

a morte do corpo  
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9.4.  ENTENDIMENTO TRANSCULTURAL DA ALMA E 

FENOMENOLOGIA DO EU 

A tentativa de alcançar uma visão transcultural do conceito de alma apresentada 

neste capítulo, permitiu conhecer a diversidade cultural e histórica deste conceito e 

identificar diferenças na sofisticação com que ele é tratado em diferentes tradições e 

mesmo em momentos distintos da história dentro de cada tradição cultural.  

Nesta secção tentaremos compreender diferenças na sofisticação desses conceitos 

à luz da fenomenologia do Eu tida em conta ao longo desta dissertação, que inclui a 

teoria filogenética do Eu centrada nas noções de PRI, Eu-sujeito e Eu-objecto de Sá-

Nogueira Saraiva (2003,2010,2012), a ideia de Eu-objecto simbólico proposta por 

Sedikides & Skowronski (1997) e o conceito de self-experience de Strawson (2009). 

Sempre que possível, procurar-se-á incluir também informação empírica recolhida 

sobre a representação do Eu-morto, e estabelecer comparações entre o conceito trans-

cultural de alma e a constelação de características e experiências associadas ao Eu-

morto nas amostras estudadas. 

9.4.1.  Intuição e Concreção na alma das tradições antigas e ágrafas  

Os conceitos das tradições mais antigas, como a Mesopotâmia, Egipto, Grécia ou 

China antiga, e por outro lado, das tradições do Ártico ou África, remontam a noções 

menos complexas da alma, aparentemente colados à experiência fenomenológica do 

Eu como sujeito-agente. A alma parece ser conceptualizada com base na experiência 

fenomenológica directa, como se o facto de o Eu ser experienciado como invisível, 

dissociado do corpo e potencialmente imortal, fosse prova de que existe uma alma 

que sobrevive à morte do corpo. Estes conceitos, apesar da sua relativa sofisticação, 

demonstrada na distinção de vários elementos da alma, por exemplo, parecem ser 

idênticos às ideias intuitivas derivadas da experiencia subjectiva, faltando-lhe ainda 

elementos reflexivos que demonstrem uma teorização da alma para além dos dados 

directos da experiência.  

Para além de parecerem ser derivados directamente da experiência do Eu, os con-

ceitos de alma destas tradições parecem estar ancorados no corpo. Uma entidade 

invisível tem de ter um suporte visível; no caso da alma é, naturalmente, o corpo que 

lhe serve de veículo. Esta ancoragem, tal como já salientado anteriormente, parece 

depender, não de um pressuposto de identidade entre alma e corpo, mas sim da ten-

dência natural para a concreção (Sá-Nogueira Saraiva, 1999, 2003;Sá Saraiva, 2004).  

A associação da alma a elementos físicos poderá traduzir a incapacidade para 

pensar de forma abstracta em pleno e não a ausência do dualismo intuitivo que temos 

vindo a demonstrar ser universal e típico da espécie. A atribuição de diferentes ori-
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gens ao corpo e alma e o pressuposto de que a alma sobrevive ao corpo e se pode 

libertar dele em momentos de inconsciência (dando origem aos conceitos de alma 

livre identificados por Wundt, e aplicados a esses contextos culturais por outros 

autores), sugere que uma dissociação fundamental entre o corpo e a alma estava 

subjacente a estas tradições (ver Quadro 9.1). 

Não há dúvida de que a alma que sobrevive ao corpo, seja ela um conceito único 

ou composto por dois ou mais elementos, inclui as características associadas ao Eu 

fenomenológico ou à experiência do Eu: agência, personalidade, consciência de si e 

todo o espectro de estados mentais (emocionais, epistémicos, motivacionais e mesmo 

perceptivos).  

A capacidade de movimento é também atribuída aos mortos, com excepção even-

tual para a tradição da Mesopotâmia e o She’ol do Judaísmo antigo, culturas em que a 

vida após a morte surgia correspondia a um estado de enclausuramento. A noção de 

uma VAM onde a agência está muito limitada, como parece ser o caso destas tradi-

ções, é acompanhada de medo do que se segue à morte. A capacidade de deslocação 

no espaço, mesmo na ausência de um corpo físico propriamente dito, parece ser 

entendida como um elemento essencial da agência humana e talvez por isso tão asso-

ciado à alma depois da morte, como os dados recolhidos nas fases anteriores da inves-

tigação demonstram. 

9.4.2.  Reconhecimento do conflito entre os impulsos egoístas e os valores 

culturais/divinos: complexificação do conceito de 

alma a partir da Grécia de Platão 

A tradição grega mais recente (séc. V. - Platão) traduz avanços consideráveis no 

pensamento humano que se manifestaram não só numa noção de alma mais comple-

xa, que deixa de ser uma Alma livre-sombra, para constituir o Eu imortal humano. 

Esta tradição viria a influenciar as religiões do Livro, ao ponto de se considerar que 

os gregos inventaram a noção de alma imortal tal como concebida no Ocidente (Mar-

tin & Barresi, 2006; Taylor, 1989). 

Quando consideramos tradições como as religiões do livro, em que o conceito de 

alma foi debatido durante séculos e o pensamento filosófico se entrecruzou com o 

teológico forçando-o a alterar-se e adquirir formas cada vez mais sofisticadas, perce-

be-se como a experiência fenomenológica na base do conceito foi sendo contaminada 

pela necessidade de explicar a relação da alma individual com Deus e de encontrar 

teorias capazes de enquadrar a crença na ressurreição do corpo. A clássica distinção 

entre o elemento mais corporal/animal da alma e o elemento mais nobre e divino, que 

nas três religiões é equacionado com a distinção alma-espírito, foi sendo posta em 

causa, sendo a distinção alma-corpo a que ganhou destaque. Aqui encontramos na 

mesma a alma com o significado de Eu-sujeito-agente, com as mesmas características 

psicológicas que encontramos nas tradições culturais mais antigas. Além desse aspec-
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to que é comum às outras tradições, aparecem elementos próprios. A relação com 

Deus é valorizada, e a noção de aperfeiçoamento da alma e das consequências que 

esse aprimoramento pode ter na vida após a morte torna-se relevante. A hipótese de 

conhecer o Eu como objecto e ganhar uma perspectiva crítica e construtiva sobre ele, 

alicerçada nas regras e valores culturais, torna-se, pois, extremamente importante.  

Sá-Nogueira Saraiva (2003) defende que a cooperação entre os membros da espé-

cie humana se tornou possível precisamente devido ao aparecimento da capacidade de 

conhecer o Eu como objecto social e perceber as expectativas culturais sobre o com-

portamento individual. O espaço individual tornou-se permeável às instruções cultu-

rais sobre o que deve ser o comportamento ideal, e a procura de alcançar esse ideal 

tornou-se uma motivação importante na espécie. A importância do desenvolvimento 

moral da alma individual parece ser um sinal de um avanço civilizacional que surge 

na Grécia antiga e que continuou a desenvolver-se nas tradições monoteístas domi-

nantes. 

Dito isto, talvez seja relevante recordar que a distinção entre Eu-sujeito e Eu-

objecto é bem anterior à Grécia do séc. V, sendo um elemento crucial sem o qual a 

consciência da morte, que se pensa estar presente potencialmente de uma forma 

rudimentar desde o Acheulense tardio (ver Cap.4, pág. 133), não poderia ter emergi-

do.  

A distinção entre alma inferior e alma superior realçada por Taylor (2000), e que 

o autor identifica em tradições anteriores à Grega, sugere que a distinção entre o Eu-

sujeito-agente egoísta e o Eu-objecto-simbólico socialmente desejável esteve presente 

desde as primeiras civilizações humanas, constituindo um apoio indirecto de que tal 

como hipotetizado (Sá-Saraiva, 2011), a civilização e cooperação foram acompanha-

das do aparecimento da persona como entidade psicológica e elemento fundamental 

do Eu humano. Enquanto os conceitos de alma de tradições mais antigas apresentam 

uma certa desintegração do Agente-egoísta e do Eu-social após a morte, reflectida nas 

noções de alma-sombra focadas nos interesses auto-centrados versus figura do ante-

passado sábio e que auxilia a família, os conceitos de alma mais recentes demonstram 

uma integração dos dois aspectos do Eu.  

9.4.3.  Para além da experiência fenomenológica directa: hinduísmo e budismo 

No hinduísmo encontramos igualmente desenvolvimentos substanciais do concei-

to de alma, que parecem ter resultado de reflexões sobre a experiência fenomenológi-

ca do Eu. O conceito de Ātman parece traduzir a capacidade de experienciar o PRI 

como ponto de consciência puro, distinto das experiências e estados mentais que 

ocorrem a cada momento. Leia-se o que é dito sobre Ᾱtman, em Taylor (2000, pág. 
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18)
116

: “É considerado apenas a testemunha, aquele que experiencia, mas a sua 

natureza está para além de todo o sofrimento, prazer ou confusão.” 

 A capacidade para ser capaz de realizar a apercepção da mente (Sá-Nogueira Sa-

raiva, 2010), isto é, ter consciência da mente ou PRI separado dos conteúdos no 

espaço de representação, parece estar na origem das noções de um Eu verdadeiro, que 

transcende os estados motivacionais e emocionais transitórios e mesmo até elementos 

tradicionalmente considerados estáveis como a personalidade, em algumas tradições 

hindus. É o observador, o ponto a partir do qual se pode ter uma perspectiva distanci-

ada da experiência a cada momento, que sobrevive à morte física e é eterno e constan-

te. Aqui o Eu-morto seria o Eu-sujeito puro, sem quaisquer conteúdos específicos e 

despido dos seus elementos simbólico-contextuais, a “consciência por trás do pensa-

mento”, nas palavras de um entrevistado no Estudo I .  

Quando reencarna, a alma perde os elementos dependentes do contexto e do cor-

po anterior, mas mantêm esse observador, a “testemunha” que experiencia os estados 

mentais específicos e que é autónoma das emoções, percepções, pensamentos e vi-

vências específicas de cada período de vida. No fundo, é o PRI, o centro de consciên-

cia e agência que continua após a morte, aqui entendido de uma forma completamente 

autónoma dos conteúdos mentais e biografia pessoal de cada individuo. 

A definição de Ātman como “ (…) o ser consciente subjacente a cada pessoa e  

que permanece inalterável no meio da actividade e mudança”
117

(Hopkins, 1992, pág. 

149), sugere igualmente que este corresponde à experiência do Eu como simples 

ponto de observação dos conteúdos mentais, independente desses conteúdos, que 

pode surgir em consequência de uma apercepção do Eu plena. 

O pensamento budista parece ir ainda mais longe na análise da experiência feno-

menológica, reconhecendo que a actividade mental gera a sensação de existir um PRI 

ou centro de consciência independente dos conteúdos mentais. Ao contrário da filoso-

fia hindu, que reconhece a experiência pura desse centro como prova de uma essência 

imortal e atemporal do ser humano, o budismo nega-lhe autonomia relativamente à 

mente e entende que a sua experiência enquanto centro imortal e permanente do ser 

humano é uma ilusão criada pelo funcionamento mental.  

A grande revolução do pensamento budista parece ser precisamente a negação da 

experiência fenomenológica directa e não examinada como dado empírico válido 

sobre a natureza do Eu e da mente. A experiência fenomenológica é aqui alvo de um 

questionamento profundo, tentando-se decifrar o que possa ser o funcionamento 

típico da mente e os seus produtos, sendo estes produtos as ideias que a mente torna 

intuitivas, como a existência de um Eu-alma. Por isso o budismo é a doutrina de “não 

Ᾱtman” ou Anātmavāda, dada a sua recusa em aceitar o Eu experienciado como real, 
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 No original: “It is considered the witness only, that which experiences, but its own nature lies 

beyond all suffering, pleasure or confusion”. 
117

 No original:“ (…) the conscious being that underlies each person and remains unchanging in 

the midst of activity and change”. 
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aproximando-se de visões do Eu actuais no campo da Filosofia, Psicologia e Neuroci-

ências. Através de técnicas como a meditação seria possível fazer uma análise objec-

tiva ao funcionamento mental e compreender que não existe um Eu contínuo e per-

manente, mas sim um fluxo de consciência em que uns estados se sucedem a outros 

(Cook, 1989). O Eu-sujeito não é um centro de consciência único e constante ao 

longo do tempo e a sua imagem objectificada ou Eu-objecto é uma ilusão. Se não 

existe um Eu permanente, então a pessoa que achamos ser e a sua personalidade, 

valores morais, comportamento e outras características também não são permanentes 

e duradouras. 

A sua oposição à experiência típica ou não examinada do Eu tornou o budismo 

vulnerável enquanto sistema filosófico-religioso, porque é demasiado contra-intuitivo 

(Boyer, 1994), e por isso, difícil de replicar culturalmente (Pyysiäinen, 2009). O 

pensamento budista não é acessível à pessoa comum, como os próprios pensadores 

budistas parecem reconhecer (ver Collins, 1987, pág. 445/446), estando condenado a 

sofrer cronicamente do dilema do teólogo (Whitehouse, 2005, pág. 78).  

A recusa do Eu enquanto entidade permanente, acompanhada da manutenção da 

teoria da reencarnação baseada no karma confrontou o Budismo com problemas 

adicionais, que geraram vivos debates filosóficos e conduziram alguns autores a 

propor noções polémicas, como a de alayavijnana ou “armazém da consciência” (ver 

Quadro 9.3, pag.x). Os debates internos sobre o processo que poderia garantir a 

transmissão do karma sem um Eu que seja o centro unificador agencial da mente, 

demonstram a vulnerabilidade e contradições do pensamento Budista sobre o Eu/alma 

e ilustram a dificuldade teórica de negar o Eu enquanto entidade psicológica funda-

mental, que parece quase rivalizar com a dificuldade de não o aceitar de um ponto de 

vista experiencial. 

Pyysiäinen (2009) salienta uma contradição inerente à doutrina budista: a de que a 

percepção de que o Eu não existe põe fim ao sofrimento humano e liberta o individuo 

do ciclo de reencarnação. Ora a compreensão da doutrina do não-Eu não deveria ser 

capaz de libertar uma pessoa do ciclo de reencarnação porque se não há um Eu então 

não pode haver nenhum samsāra (fluxo incessante de reencarnações) do qual ser 

libertado. Uma doutrina como esta poderia sim contribuir para nos libertar da crença 

de que há uma VAM na forma de reencarnação contínua. Nesse caso, os atributos 

associados ao Nirvana budista: amata (livre de morte) e ajāta (não nascido) poderiam 

significar que se percebeu que não haverá outras mortes e outros nascimentos pois o 

Eu nunca existiu e como tal, não pode morrer. 

A doutrina de não-Eu parece tão incompatível com a hipótese de uma reencarna-

ção que Pyysiäinen (2009) chega a sugerir que a doutrina budista original poderia não 

incluir a noção de reencarnação. O autor não está isolado nesta proposta, já que exis-

tem outros autores a salientar como o Budismo é incompatível com uma continuidade 

do Eu-alma após a morte. Cook (1989, pág. 163) defende que a doutrina budista não 

pressupõe uma VAM, precisamente porque em vez de negar a extinção do Eu com a 
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morte como as outras tradições, nega que o Eu tenha existido em algum momento da 

existência individual. O autor cita uma expressão Zen que ilustra a proposta de “mor-

rer” em vida para esquecer o medo de morrer, isto é, de perceber que o Eu não morre 

porque nunca existiu: “Morre e torna-te morto em vida e tudo ficará bem depois”
118

.  

A incorporação de duas ideias aparentemente irreconciliáveis: 1) não existência 

do Eu e 2) reencarnação baseada no karma, no seio da doutrina budista, constitui 

aquilo a que Pyysiäinen (2009, pág. 153-154) chama “uma curiosa mistura de intui-

ção e reflexão”
119

: a ideia reflexiva de “não-Eu” é acompanhada da intuição de uma 

continuidade após a morte (universal aparentemente) que é interpretada aqui de uma 

forma não pessoal.  

Dada a natureza aparentemente intuitiva da noção de Eu e da sua continuidade 

após a morte, teria sido difícil a uma doutrina de não-Eu pura sobreviver e transmitir-

se culturalmente. A ideia de reencarnação dos agregados e o ressurgimento de uma 

nova unidade mente-corpo sujeita ao karma anteriormente acumulado poderá ser a 

forma de conjugar a ideia de não-Eu com a ideia de continuidade da identidade pes-

soal. Ainda assim, este compromisso entre intuição e reflexão parece continuar a ser 

demasiado complexo para que seja transmitido culturalmente com sucesso. Por isso é 

comum em muitas comunidades budistas encontrarmos a crença na sobrevivência da 

alma (Swearer, 1987). 

O Budismo popular parece não ter em conta a doutrina do não-Eu, fundindo a 

doutrina budista com tradições indígenas mais ancestrais, como o culto dos antepas-

sados (caso da China, Japão e outras comunidades do leste da Ásia - ver Hardacre, 

1987, pág. 266; Swearer, 1987, pág. 376; Taylor, 2000, pág. 275). Até os próprios 

clérigos budistas dessas comunidades se prestam a incorporar as tradições antigas na 

sua prática, disponibilizando-se para recitar sutras pelos mortos e colocar tábuas 

ancestrais nos templos (Hardacre, 1987) como se a sua contradição com a doutrina 

Budista não fosse problemática.  

9.5.  CONCLUSÃO: ALMA E VAM COMO 

CONCEITOS UNIVERSAIS DERIVADOS DA 

FENOMENOLOGIA DO EU 

Apesar da evolução do conceito de alma nas várias tradições, a sua comparação 

sugere que o Eu enquanto sujeito-agente, centro da actividade psicológica humana e 

entendido como independente do corpo é uma noção antiga e recorrente na cultura 

humana. A hipótese de que a experiência do Eu seja universal parece obter apoio na 

informação transcultural e histórica recolhida, o que reforça a hipótese lançada neste 

                                                   
118

 No original: “Die and become thoroughly dead while living and all will be well thereafter”. 
119

No original: “ a curious mixture of intuition and reflection”. 
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trabalho acerca da origem cognitiva e fenomenológica das noções de uma alma imor-

tal.  

Os dados empíricos obtidos nas fases anteriores desta investigação revelaram que 

a fenomenologia do Eu implícita às crenças na VAM é determinante, já que aqueles 

que acreditam numa VAM sem Eu (hinduísmo dos Upanisads ou budismo) parecem 

ter uma representação implícita do Eu-morto distinta das outras tradições que postu-

lam a continuação do Eu igual ao experienciado em vida. Não só a fenomenologia do 

Eu universal parece influenciar a construção reflexiva de crenças explícitas na VAM 

como a concepção do Eu após a morte, reflexivamente construída em várias tradições, 

tem  efeito na forma como a própria morte é representada e o Eu-morto é concebido 

implicitamente. A fenomenologia do Eu determina, pois, as crenças na VAM quer no 

plano intuitivo quer no plano reflexivo. 

De facto, e em congruência com as conclusões desta comparação intercultural, 

verifica-se que mesmo sem pressupor explicitamente a continuação do Eu após a 

morte, os crentes numa VAM sem Eu atribuem implicitamente ao Eu-morto as mes-

mas características que os outros inquiridos. A universalidade da experiência e cons-

ciência do Eu parece ser salientada por estes resultados. 

O facto de a vida após a morte prescrita nas várias tradições culturais não pressu-

por necessariamente uma existência idílica para o Eu-morto, como é o caso do Hades 

grego, Casa do Pó da mesopotâmia ou She´ol hebraico, reforça a hipótese de que as 

noções de uma alma que sobrevive ao corpo têm origem em raciocínios intuitivos 

pré-reflexivos sobre o Eu e a sua relação com o corpo em vez de constituírem simples 

defesas psicológico-culturais contra a ansiedade gerada pela consciência da mortali-

dade, caso em que seria previsível que essas crenças postulassem uma existência 

agradável após a morte de forma a poderem cumprir a sua função protectora. 

O confronto com a morte de congéneres e a consciência da própria mortalidade 

parecem ter forçado o Homem a questionar-se sobre a sua natureza mais íntima e a 

teorizar sobre a actividade mental invisível experienciada a par com o corpo visível e 

material. As teorias sobre a alma entrecruzam-se com a experiência fenomenológica 

do Eu, a representação dos agentes humanos exteriores ao próprio, a relação com 

Deus e a comunidade. 
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10.  ORIGENS PSICOLÓGICAS DAS CRENÇAS NA VAM: 

DISCUSSÃO FINAL  

Neste último capítulo procurar-se-á fazer uma discussão integrada da informação 

teórica e empírica recolhida ao longo desta dissertação, de forma a apresentar as 

principais conclusões obtidas acerca das origens psicológicas das crenças na VAM. 

De acordo com a perspectiva evolutiva adoptada ao longo desta investigação, este 

capítulo será concluído com a apresentação de um modelo evolutivo que pretende 

explicar não só as origens psicológicas como a evolução das crenças na VAM, tendo 

em conta três níveis de análise: evolução cognitiva necessária para permitir a emer-

gência de ideias intuitivas pré-reflexivas sobre a existência de uma VAM; constran-

gimentos cognitivos que afectam a transmissão cultural das crenças explícitas na 

VAM e finalmente, possíveis funções psicológicas e adaptativas/biológicas assegura-

das pelas crenças na VAM. 

10.1. ORIGENS PSICOLÓGICAS DA VAM E 

REPRESENTAÇÃO DA PRÓPRIA MORTE: 

BALANÇO DA INVESTIGAÇÃO EFECTUADA 

Esta dissertação teve como principal objectivo esclarecer possíveis origens psico-

lógicas das crenças na VAM. Desta forma esperávamos contribuir para aumentar o 

conhecimento sobre os fundamentos cognitivos de um fenómeno cultural e religioso 

recorrente na nossa espécie, na linha do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

pela Ciência cognitiva da Religião. 

Vários autores haviam proposto possíveis origens cognitivas e evolutivas para as 

crenças na VAM, tendo em conta sobretudo a forma como as pessoas representam os 

agentes mortos, como vimos no Cap.2. Neste trabalho optámos, no entanto, por con-

siderar as origens psicológicas das crenças na VAM tendo como ponto de partida a 

forma como as pessoas representam a sua própria morte, em vez da morte de outros 

agentes, já que diversos factores sugerem que a representação de outros agentes 

mortos está dependente da forma como a própria morte é representada (ver Cap.3). 

A opção por estudar a representação da própria morte como ponto de partida para 

pesquisar possíveis origens psicológicas das crenças na VAM foi ainda guiada pelo 

reconhecimento de que a consciência da morte terá sido uma consequência da evolu-

ção da auto-consciência humana que permitiu aos humanos ter consciência de si 

como objecto situado no tempo e no espaço (Duval & Wicklund, 1972; Leary and 

Buttermore, 2003; Sá-Nogueira Saraiva, 2003; Sedikides & Skrowronsky, 1997; 

Suddendorf & Corballis,1997).  

Tendo em conta que esta capacidade para situar o próprio Eu no tempo e espaço e 

tomar consciência da própria morte parece não ter sido acompanhada, em Homo 
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sapiens, da conclusão necessária de que a morte significa o fim total do Eu/alma 

(dada a universalidade das crenças na VAM, que estão presentes em todas as culturas 

humanas estudadas), existia uma forte possibilidade de que algum constrangimento 

cognitivo contribuísse para que a própria morte fosse representada intuitivamente 

como um estado em que, apesar do fim das funções biológicas, o Eu pudesse conti-

nuar a existir (ver Cap.5). 

De acordo com Sá-Nogueira Saraiva (2003), hipotetizámos que esse constrangi-

mento cognitivo estaria relacionado com a dualidade sujeito-objecto inerente à cons-

ciência de si, e o efeito que essa dualidade tem na representação da própria morte: 

quando imaginamos a nossa morte estamos condenados a fazê-lo na perspectiva do 

observador ou espectador que assiste à morte do Eu-objecto. É precisamente por 

sermos capazes de dirigir a atenção para nós próprios e representar-nos a nós próprios 

como objectos no espaço de representação virtual que somos capazes de prever a 

inevitabilidade da nossa morte. É porém também devido ao facto de sermos forçados 

a experienciar essa representação como algo que acontece ao objecto e não ao sujeito 

que observa o que está na “tela” do espaço de representação que podemos estar pre-

dispostos a representar a morte como algo que acontece apenas a uma parte de nós: o 

nosso corpo e a nossa representação enquanto objecto social. A tendência para repre-

sentar a própria morte como um estado de continuidade do Eu poderia dar origem ao 

aparecimento de noções intuitivas pré-reflexivas sobre a continuidade da Eu após a 

morte. 

Para testar a hipótese de que a representação da própria morte estaria constrangida 

de tal forma que poderia dar origem a noções intuitivas sobre a continuidade do Eu ou 

parte do Eu após a morte, era necessário encontrar uma forma de verificar se as pes-

soas imaginam a sua própria morte como um estado de continuação do Eu, mesmo 

quando não acreditam na existência de VAM. Além disso, de forma a compreender 

totalmente de que forma a consciência de si e fenomenologia do Eu constrangem a 

representação da própria morte e contribuem, potencialmente, para gerar ideias sobre 

a continuidade do Eu após a morte, tornava-se necessário descobrir quais as caracte-

rísticas e experiências que são implicitamente atribuídas ao Eu depois da morte (Eu-

morto), e quais os factores que determinam essa atribuição (no Cap.5 encontra-se a 

descrição pormenorizada dos factores que foram testados/comparados). 

No entanto, o esclarecimento de origens psicológicas das crenças na VAM não fi-

caria concluído com a demonstração de uma tendência, nas pessoas do nosso tempo e 

cultura, para representar implicitamente o Eu-morto como capaz de continuar a ter 

determinados estados mentais. Seria necessário demonstrar a existência de uma ten-

dência histórica e transcultural para acreditar na continuação do Eu e estados mentais 

associados após a morte. Se as crenças na VAM têm origem nos constrangimentos 

inerentes à experiência do Eu, então as características da alma que continua de acordo 

com essas crenças deveriam demonstrar semelhanças interculturais consideráveis  
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Tendo em conta estes três grandes objectivos: 1) verificar a tendência para imagi-

nar a morte como um estado de continuação do Eu, 2) identificar as características e 

experiências que são atribuídas ao Eu-morto e os mecanismos cognitivos responsá-

veis por essa atribuição e 3) averiguar a semelhança intercultural e histórica da noção 

da alma após a morte, foram delineadas três fases de investigação, cujos resultados 

serão discutidos de forma integrada nas secções seguintes. 

10.1.1. A própria morte é imaginada como um estado em que o Eu continua a 

existir 

Os resultados obtidos ao longo dos três estudos empíricos parecem apoiar a hipó-

tese de que existe uma tendência para imaginar a morte como um estado de continui-

dade do Eu, na linha do proposto por Sá-Nogueira Saraiva (2003) e sugerido por 

Bauman (1992) , Freud (1915/1957). A morte é maioritariamente imaginada como 

algo que é observado de fora, como se uma parte dos entrevistados e inquiridos per-

manecesse viva a assistir ao tratamento dado ao cadáver, ou à reacção dos entes 

queridos. Alguns participantes relataram também, nos três estudos, a sensação de ser 

muito difícil ou impossível imaginar a morte como um estado em que o Eu deixou de 

existir completamente.  

A tendência para imaginar a morte como um estado em que o Eu continua a exis-

tir parece ser relativamente independente do tipo de crença explícita na VAM, já que 

ela foi detectada mesmo entre aqueles que não acreditam na VAM. Por exemplo, no 

Estudo I, 60.9% dos entrevistados que não acreditavam na existência de VAM tive-

ram experiências de imaginação em que o Eu continuava a existir.  

No Estudo II e Estudo III veio a perceber-se que as crenças na VAM interferiam 

com esta tendência, existindo uma maior percentagem de experiências de continuação 

entre aqueles que acreditam na VAM do que entre aqueles que não acreditam. No 

entanto, em ambos os casos, uma percentagem considerável de inquiridos que afirma-

ram não acreditar na VAM (50.0% e 39%, respectivamente) continuavam a relatar 

experiências de imaginação em que o Eu continuava a existir, o que significa que as 

crenças por si só não explicam a forma como a própria morte é imaginada, e que é 

possível aceder ao padrão intuitivo de representação da própria morte apesar da 

influência inevitável das crenças explícitas. 

Foi possível identificar ainda seis tipos principais de experiência de imaginação 

(ver Cap.6) e mostrar que cada tipo de experiência é caracterizado não apenas por 

uma impressão distinta relativamente à continuação do Eu e actividade mental após a 

morte, mas também pela presença de certas imagens mentais. A continuação do Eu, a 

observação da própria morte e a dificuldade em imaginar a morte como fim total são 

todas acompanhadas pela imagem do corpo inanimado do próprio e da reacção dos 

entes queridos. A continuação ligada ao corpo, descrita como uma continuação do 

Eu ainda junto ao corpo, como se se estivesse “dentro do corpo”, aparece associada a 
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imagens do caixão e do cemitério, locais onde está o corpo, precisamente. A ausência 

do Eu, experiência em que a morte é imaginada como a ausência ou fim do Eu, surge 

ligada às imagens de Vazio e de Escuridão. A experiência de imaginação do momen-

to anterior à morte surge associada à única imagem congruente com um estado pré-

morte, o Hospital (ver Cap.6 e Cap.7). 

A impossibilidade de anular a experiência fenomenológica do Eu-sujeito parece 

ser tão forte como previsto teoricamente, tendo sido identificada uma forma de crença 

na VAM que parece basear-se na plausibilidade psicológica da continuação do Eu: 

VAM plausível mas incerta. Este tipo de crença traduz a posição de pessoas que 

manifestam uma propensão para acreditar que existe alguma forma de VAM devido à 

incapacidade para conceber o que possa ser o fim de si próprios.  

A crença numa VAM plausível mas incerta foi identificada através da análise qua-

litativa feito no Estudo I, tendo surgido associada a experiências de imaginação que 

pressupõem a continuação do Eu nos estudos seguintes. No Estudo III verificou-se 

que esta crença estava associada à imaginação reflexiva de continuidade, o que sugere 

que quem é mais sensível à dificuldade cognitiva de imaginar a morte como um 

estado de aniquilação completa e total da experiência do Eu, está mais predisposto a 

considerar a VAM provável. Pode ter acontecido que algumas pessoas sem crença 

explícita na VAM antes de responder ao questionário, tenham ponderado a possibili-

dade de uma VAM ser possível após a experiência de imaginação em que sentiram 

dificuldade em imaginar a morte como fim total do Eu. No entanto, sem ter testado as 

crenças explícitas dos participantes antes do exercício de imaginação é impossível 

saber se isso aconteceu. Futuras aplicações do QRPM com uma identificação prévia 

das crenças explícitas dos participantes pode ser um passo importante para explorar 

mais detalhadamente até que ponto é que a fenomenologia da imaginação da própria 

morte pode ter um efeito na disponibilidade para acreditar na VAM. 

Verificou-se ainda que este tipo de crença tem um efeito positivo na avaliação da 

plausibilidade de continuação após a morte de diversas experiências o que parece 

indicar que a imaginação da própria morte como um estado em que o Eu continua 

presente como sujeito observador pode estar na origem de ideias pré-reflexivas sobre 

a existência de uma VAM. 

O facto de a morte ser imaginada como um estado em que o Eu continua a existir 

como um observador da sua própria morte, mantendo as características associadas à 

experiência fenomenológica do Eu universal (Sá-Nogueira Saraiva, 2003; Sá-Saraiva, 

2012; Strawson, 2009) sugere, que de acordo com o previsto (Sá-Nogueira Saraiva, 

2003), a tendência para imaginar a morte como um estado de continuação do Eu está 

relacionada com a dualidade sujeito-objecto que é inevitavelmente gerada pela tenta-

tiva de representar o próprio Eu no espaço de representação interno (ER, Sá-Saraiva, 

2012). O Eu-sujeito é experienciado como a entidade que “assiste” à morte do Eu-

objecto representada no ER, e que continua a existir apesar da morte observada do 

corpo/ Eu-objecto. 
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10.1.2. Eu-morto é representado como a continuação do Eu experienciado em vida 

10.1.2.1. Representação do Eu-morto 

Ao longo dos três estudos foi possível verificar que as características e experiên-

cias atribuídas ao Eu-morto pertencem às categorias: epistémica, emocional, motiva-

cional e perceptiva (apenas visual e auditiva). Em mais de 50% das nossas amostras 

(Estudo II e III) atribuiu-se ao Eu-morto a possibilidade de movimento, isto é, deslo-

cação no espaço. No terceiro estudo foi possível verificar ainda que o Eu-morto é 

representado como continuando a ter a mesma personalidade e valores morais que 

tinha em vida (ver Cap.8, pág. 280).  

Este leque de características e experiências foi atribuído ao Eu-morto de forma 

consistente ao longo das várias fases da investigação, tendo sido possível verificar no 

Estudo II e III que este padrão é independente do tipo de crença na VAM, já que 

pessoas com crenças diferentes relativamente à VAM parecem concordar que estas 

experiências e características são as mais plausíveis de integrar a experiência do Eu-

morto. 

A comparação intercultural efectuada na terceira fase da investigação permitiu ve-

rificar a transculturalidade deste padrão, já que as doze tradições comparadas parecem 

pressupor que a alma após a morte é dotada precisamente deste tipo de experiências e 

características, as mesmas que definem a alma em vida (ver Cap.9, Quadro 9.4, pág. 

339). 

Uma análise classificatória hierárquica realizada no Estudo III permitiu verificar 

que as características atribuídas ao Eu-morto se dividem em duas classes, sendo 

possível identificar aquilo que parecem ser elementos nucleares da experiência do Eu-

sujeito após a morte e elementos que garantem a preservação da identidade do Eu-

objecto após a morte. A representação do Eu-morto parece assim incluir aspectos 

experienciais nucleares do Eu-sujeito e a identidade do Eu percebida quando este é 

visto na perspectiva de objecto. Recordamos aqui o quadro apresentado no Cap.8: 

 

Quadro 10.1  

Representação do Eu-morto  

 
Componentes do Eu-morto 

Experiência nuclear do Eu-sujeito  Identidade simbólica (Eu-objecto) 

Percepção visual e auditiva  

Movimento 

Pensamento 

Memória 

Consciência de si  

 Sentimentos e emoções 

Personalidade 

Valores morais 

Agência (Motivação, Coordenação do seu compor-

tamento)  

 Sensação de ser o mesmo que antes de morrer 
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O Eu-morto parece integrar quer a experiência do Eu-sujeito quer a experiência 

do Eu-objecto, sendo uma extensão do Eu-sujeito experienciado em vida que mantêm 

as suas capacidades auto-reflexivas, que permitem ter noção do Eu como objecto e de 

como este é um agente guiado por motivos e intenções, que tem uma determinada 

personalidade e valores morais. Os elementos nucleares do Eu-sujeito parecem garan-

tir a preservação da sensação de agência básica ou pré-reflexiva (Gallagher, 2012) e a 

possibilidade de percepção e representação do ambiente que são aspectos básicos do 

PRI (Sá-Nogueira Saraiva, 2012). 

O facto de o Eu-morto herdar a fenomenologia do Eu experienciada em vida, in-

cluindo todos os elementos que lhe são teoricamente associados (Sá-Nogueira Sarai-

va,2003, 2010,2012; Strawson, 2009) parece indicar, de acordo com o previsto por 

Sá-Nogueira Saraiva (2003), que quando as pessoas tentam imaginar aquilo que 

poderão ser numa VAM, pressupõem a continuação do Eu-sujeito.  

Ainda de acordo com a hipótese de Sá-Nogueira Saraiva (2003), que pressupõe 

que o Eu-sujeito é experienciado como independente do corpo, verificámos ao longo 

dos três estudos, que estas experiências congruentes com a fenomenologia universal 

do Eu são consideradas pouco dependentes do corpo e que existe uma relação negati-

va entre a dependência do corpo e a plausibilidade de uma experiência continuar após 

a morte. Tal como previsto por Pyysiäinen (2003, 2009) ou Bloom (2004, 2007), as 

experiências consideradas mais dependentes do corpo não são consideradas plausíveis 

de continuar após a morte e por isso, não são atribuídas ao Eu-morto. 

10.1.2.1.1. Eu-morto como agente sensório-motor 

Particularmente informativo foi o facto de, nos três estudos, os participantes te-

rem avaliado a visão e audição como menos dependentes do corpo do que as restantes 

modalidades sensoriais: tacto, paladar e olfacto e terem considerado a visão e audi-

ção entre as características mais plausíveis de continuar a fazer parte da experiência 

do Eu após a morte.  

Este resultado permitiu concluir que a atribuição de estados mentais ao Eu-morto 

não se deve a um constrangimento simulacional tal como sugerido por Bering (2002), 

já que de acordo com esta hipótese os estados perceptivos visuais e auditivos são 

facilmente imaginados como ausentes da consciência ou atenção focal. Se a dificul-

dade de imaginar a ausência de certos estados mentais fosse, como esta hipótese 

presume, o factor relevante na determinação dos tipos de experiência que o Eu-morto 

pode ter, então as experiências visuais e auditivas não deveriam ser atribuídas ao Eu-

morto tal como aconteceu nos nossos estudos.  

O facto de a visão e audição estarem entre as experiências mais atribuídas ao Eu-

morto sugere que efectivamente o Eu-morto é representando como a continuação do 

Eu-sujeito experienciado em vida. A visão e audição não só são consideradas menos 

dependentes do corpo que as outras modalidades sensoriais e estados psicobiológicos, 
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como surgem na mesma classe e factor (ver Cap.8 pág. 284 e 286) que os estados 

epistémicos, emocionais e motivacionais, constituindo provavelmente elementos 

nucleares da experiência do Eu-sujeito, sem os quais a continuidade do Eu após a 

morte poderia ficar comprometida. 

A experiência do Eu-sujeito parece ser inata, estando presente à nascença alguma 

noção sensoriomotora da distinção entre o próprio corpo e os outros corpos e objectos 

do ambiente. Aos dois meses de idade, os bebés demonstram claros sinais de ter 

noção de como o seu próprio corpo se situa em relação a outros objectos do ambiente 

(Rochat, 2003), sendo capaz de reconhecer feedback visual e somático dos seus 

próprios movimentos (Rochat, 1998).  

A nossa experiência enquanto sujeitos parece ser guiada inicialmente por elemen-

tos motores, visuais e proprioceptivos, e eventualmente também auditivos. A atribui-

ção de movimento, visão e audição ao Eu-morto pode reflectir o facto de a sensação 

de ser um sujeito e agente no mundo, ao nível mais primitivo e filogenéticamente 

mais antigo, ser garantida por uma interacção entre estes três elementos (Sá-Saraiva, 

2012). De facto, a sensação de agência mais primária ou pré-reflexiva (Gallagher, 

2012) parece ser gerada pela correspondência entre sinais sómato-sensoriais directa-

mente relacionados com o nosso movimento, sinais visuais e auditivos que podem 

resultar ou acompanhar o nosso movimento e sinais eferentes associados com os 

comandos motores que geraram o movimento (Farrer & Frith, 2001). 

Além disso, sabe-se que em circunstâncias normais experienciamos o nosso cen-

tro de consciência, PRI ou Eu-sujeito como estando localizado atrás dos nossos olhos, 

dentro do nosso corpo (Guterstam & Ehrsson, no prelo). A experiência visual na 

primeira pessoa parece ser determinante para o processo através do qual a mente gera 

a experiência multissensorial do seu corpo, já que a manipulação da perspectiva 

visual na primeira pessoa em laboratório tem demonstrado consistentemente a capa-

cidade para gerar experiências em que o Eu é sentido como estando fora do corpo, a 

dois metros de distância deste (Guterstam & Ehrsson, no prelo); ou até noutro corpo 

(Petkova & Ehrsson, 2008; Petkova, Khoshnevis, & Ehrsson, 2011)
120

. 

Existem mesmo dados que sugerem que esta manipulação da perspectiva visual 

na primeira pessoa é capaz de gerar a sensação de que o corpo real já não pertence ao 

Eu (Guterstam & Erhsson, no prelo). Se a perspectiva visual na primeira pessoa é um 

aspecto crucial para a localização do Eu no espaço e para gerar a sensação básica, 

                                                   
120

 Por exemplo, na ilusão de “troca de corpo” (Petkova and Ehrsson, 2008), os participantes são 

capazes de sentir toques aplicados ao corpo de um manequim de loja e experienciar o corpo desse 

manequim como se fosse o seu próprio corpo. Esta ilusão é criada da seguinte forma: os participantes 

observam o corpo artificial através de monitores colocados na cabeça que estão ligados a câmaras de 

vídeo colocadas na cabeça do manequim. As câmaras estão posicionadas de forma a filmar o corpo do 

manequim, para que os participantes vejam o corpo do manequim no mesmo sítio em que normalmente 

veriam o seu próprio corpo. A ilusão é evocada quando o experimentador aplica toca ao mesmo tempo 

no corpo do sujeito e do manequim. A ilusão é eliminada ou significativamente reduzida se o corpo 

humano for substituido por um objecto que não tem uma forma humana (como um bloco de madeira), 

ou se se tocar nos dois corpos assincronicamente.. 
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pré-reflexiva de agência (Farrer & Frith, 2001), então é compreensível que a visão se 

torne um dos aspectos centrais da fenomenologia do Eu.  

A importância da percepção visual na criação da sensação de um Eu incorporado 

num determinado corpo (Petkova, Khoshnevis, & Ehrsson, 2011) poderá torná-la um 

elemento central na experiência e fenomenologia do Eu e curiosamente, contribuir 

para que esta seja considerada independente ou relativamente independente do corpo. 

Afinal de contas a nossa mente parece tentar, mais do que identificar onde está o 

corpo, identificar o corpo em que está localizado o Eu, a partir da perspectiva visual 

na primeira pessoa.  

O corpo é assim, ele próprio, experienciado a partir da perspectiva visual na pri-

meira pessoa (que é identificada com o Eu), como se fosse o invólucro onde está 

localizada essa perspectiva, o que poderá explicar porque é que as pessoas sentem que 

as suas capacidades perceptivas são um atributo do Eu e não do corpo. Recordamos, a 

propósito, uma resposta obtida no Estudo I que parece exprimir a associação entre a 

experiência do Eu e a visão: 

“(…)para mim a visão… eu esqueço-me que vem do corpo, vem de mim, é 

capaz de ser uma ilusão, mas é o que sinto, que é meu, que vem de dentro e é 

um dos principais meios de construir…de reconhecer o mundo à minha vol-

ta.” (Ent. 39, sexo masculino, 23 anos).  

De certa forma, o Eu-morto mantém os elementos sensoriais e motores que con-

tribuem para gerar a sensação de agência incorporada ou localizada num determinado 

ponto no espaço que caracteriza a experiência do Eu em vida. A natureza incorporada 

(em inglês “embodied”) da experiência do Eu parece ser intuitivamente atribuída ao 

Eu-morto e o mais curioso é que essa sensação de localização no espaço, por mais 

incorporada que seja, poderá ser associada à experiência do Eu em si e não ao corpo, 

já que essa sensação de estar localizado num determinado corpo ou ponto é gerada 

pela perspectiva visual na primeira pessoa. 

O Eu-morto herda os elementos sensório-motores que constituem o núcleo da ex-

periência do Eu-sujeito e que têm um papel determinante também na compreensão 

das intenções dos outros agentes (Gallagher & Hutto, 2008). Sem percepção visual e 

auditiva seria muito difícil ao Eu-morto poder interagir de forma significativa com 

outros agentes, já que a forma mais básica de teoria da mente que nos permite com-

preender as intenções de outros agentes humanos desde a infância, parece decorrer 

através de um processo interactivo, baseando-se primariamente em informação sensó-

rio-motora e perceptiva directamente observável no comportamento motor e não-

verbal das outras pessoas (Gallagher & Hutto, 2008). 
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10.1.2.1.2. Eu-morto e os conteúdos dominantes no espaço de representação 

Modalidades sensoriais dominantes na nossa espécie, a visão e audição poderão 

não só contribuir para a emergência da sensação de agência, como desempenhar um 

papel de destaque nas representações internas da mente humana, ficando ainda mais 

associadas à experiência do Eu. 

As imagens mentais e o diálogo interno são elementos frequentemente presentes 

no espaço de representação dos indivíduos. O facto de o Eu-sujeito ser identificado 

com o observador daquilo que é representado no espaço de representação, não só 

quando imagina a sua morte ou pensa sobre si mesmo de um ponto de vista objectivo 

mas sempre que o Eu se relaciona com a percepção do mundo ou a representação de 

estados internos, contribui certamente para que a fenomenologia experiencial directa 

do Eu inclua a noção do Eu como observador da realidade e do espaço interno. 

 A predominância do diálogo interno no espaço de representação parece contri-

buir também para que os estímulos auditivos sejam associados à existência após a 

morte, como se os “sons no interior da cabeça” ou representações auditivas pudessem 

constituir vestígios da percepção auditiva: “[Enquanto me imaginava morto] vejo a 

escuridão, como se estivesse fechado num quarto sem luz. Senti que poderia haver 

sentido auditivo. Se penso falo para mim mesmo e consigo ouvir-me pelo menos a 

mim próprio”. (Ent. 26, sexo masculino, 24 anos).  

Esta associação entre Eu e percepção visual e auditiva poderia ainda explicar por-

que é que os dados etnográficos nos revelam que os fantasmas jamais são cegos ou 

surdos (Whitehouse, 2006), podendo continuar a observar o que se passa com os seus 

descendentes. No futuro, estudos com sujeitos cegos e/ou surdos poderão ajudar a 

clarificar o papel que outras modalidades sensoriais podem desempenham na feno-

menologia do Eu, e consequentemente, na representação do Eu-morto. 

10.1.2.2. Dualismo mente-corpo intuitivo e representação do Eu-morto 

Em todos os estudos empíricos foi detectada a existência de uma correlação nega-

tiva forte e significativa entre a avaliação da dependência do corpo e a avaliação da 

plausibilidade de continuação de várias experiências após a morte. Quanto menor o 

grau de dependência do corpo de uma experiência, maior tende a ser o grau de plausi-

bilidade de continuação após a morte que lhe é atribuído.  

No estudo III, uma análise de regressão linear permitiu confirmar que a avaliação 

subjectiva da dependência do corpo tem um efeito negativo na plausibilidade de 

continuação após a morte, não tendo sido detectado qualquer efeito de interacção 

entre a medida de dependência do corpo e a medida de dualismo explícito, ou o grau 

de crença na VAM. Isto significa que, para além do efeito das crenças na VAM e 

dualismo explícito nos julgamentos de plausibilidade é possível identificar um efeito 

directo, não moderado, das avaliações subjectivas da dependência do corpo. Este 
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resultado reforça o que já tinha sido verificado ao longo dos vários estudos, já que o 

facto de existir uma regularidade impressionável nos julgamentos de dependência do 

corpo entre pessoas com diferentes tipos de crença na VAM, indicava já que essa 

avaliação dependia, não só das crenças e dualismo explícito dos participantes, mas 

também de critérios comuns a todos os entrevistados e inquiridos, sendo o dualismo 

intuitivo ou de senso-comum o candidato mais provável. 

Tendo em conta que a medida de dependência do corpo implicava uma avaliação 

subjectiva e experiencial da participação do corpo em cada uma das experiências 

testadas nos nossos estudos, a atribuição de graus de dependência distintos a experi-

ências epistémicas, emocionais, motivacionais e perceptivas (visuais e auditivas) vs 

psicobiológicas e perceptivas (olfactivas, gustativas e tácteis), parece ter sido guiada 

pelo dualismo intuitivo ou de senso-comum (Bloom, 2004, 2007) que é transversal a 

pessoas com crenças explícitas na VAM e dualismo explicito distintos. 

Já que as experiências atribuídas ao Eu-morto são todas consideradas menos de-

pendentes do corpo do que as que não lhe são atribuídas, e que as experiências e 

características atribuídas ao Eu-morto parecem constituir elementos centrais ou nu-

cleares da fenomenologia do Eu-sujeito e Eu-objecto simbólico, é provável que a 

experiencia fenomenológica directa do Eu contribua para dar origem a um dualismo 

mente-corpo intuitivo (Bloom, 2004, 2007; Sá-Nogueira Saraiva, 2003).  

Esta hipótese é apoiada pela informação recolhida no âmbito da comparação in-

tercultural efectuada na 3ª fase da investigação (ver Cap.9), já que em muitas tradi-

ções a alma e o corpo são considerados o produto de matérias-primas distintas: a alma 

é gerada a partir do sopro divino e o corpo a partir de materiais como a argila ou 

madeira modelados por Deus. Além disso, os conceitos de alma são geralmente 

considerados independentes e mesmo distintos do corpo, podendo agir de forma 

autónoma e continuar a existir sem um suporte corporal. A alma que sobrevive após a 

morte pode depender dos cuidados dados ao cadáver, mas em qualquer caso, estando 

o cadáver decomposto, a alma continua a existir numa dimensão espiritual sem um 

corpo. 

A informação recolhida ao longo das três fases da investigação apoia a existência 

de um dualismo intuitivo mente-corpo universal, que é responsável pela noção de que 

a alma/Eu pode sobreviver à morte do corpo. Se a medida de dependência de corpo 

criada para esta investigação for, como estamos a presumir, uma boa medida do 

dualismo subjectivo intuitivo, a sua utilização futura em estudos desenvolvimentistas 

e transculturais poderá contribuir para esclarecer de forma definitiva até que ponto o 

dualismo intuitivo é universal como tem vindo a ser presumido teoricamente (Bloom, 

2004, 2007; Sá-Nogueira Saraiva, 2003,2010,2012). 
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10.1.2.2.1. Dualismo Eu-sujeito versus Eu-objecto e as crenças na VAM 

A dualidade inerente às duas modalidades de consciência do Eu, que faz com que 

este possa ser percebido como Sujeito e Objecto, poderá contribuir para que se crie 

uma diferença entre o Eu-sujeito separado do corpo, que é o centro de consciência, 

atenção e reflexividade e o Eu-objecto, a auto-imagem do Eu-sujeito, que inclui 

necessariamente a imagem que os outros têm do Eu, e é avaliada à luz das regras, 

costumes e valores sociais e culturais, constituindo por isso um Eu-objecto simbólico 

(Sedikides & Skowronski, 1997). Enquanto o Eu-sujeito, encarado como mero PRI, 

isto é, ponto a partir do qual se percepciona e representa o mundo, é identificado 

facilmente com a sensação contínua do Eu que é sentida como imaterial e indepen-

dente do corpo e mesmo do tempo (já que é o ponto a partir do qual se faz a viagem 

mental no tempo, e que parece ter sido constante ao longo do passado, presente e 

futuro), o Eu-objecto, ou auto-imagem simbólica e identitária do Eu é facilmente 

associado ao corpo e características públicas e sociais do Eu sendo possível ter uma 

clara noção das suas alterações ao longo do tempo. Se o Eu-sujeito é contínuo e 

permanente, e é identificado como a sensação de ser que esteve sempre presente
121

, o 

Eu-objecto é uma entidade impermanente, que se altera profundamente ao longo do 

tempo e das situações. 

A percepção e reflexão sobre esta dualidade poderia acentuar o dualismo mente-

corpo básico ou intuitivo e dar origem a noções de alma em que não se pressupõe a 

continuidade de elementos mais contextuais do Eu, como os valores morais e até 

memórias do Eu-objecto que se foi em vida. Pressupomos que foi isso que aconteceu 

no caso do pensamento Hindu em torno da noção de Ᾱtman (ver Cap.9).  

 

10.1.2.3. Representação do Eu-morto e crenças explícitas na VAM 

A representação implícita do Eu-morto parece ser guiada pela mesma fenomeno-

logia e teorização implícita ou pré-reflexiva do Eu, já que crentes e não crentes na 

VAM parecem concordar com o facto de ser mais plausível o Eu-morto continuar a 

ter experiências epistémicas, emocionais, motivacionais e perceptivas (visuais e 

auditivas) do que psicobiológicas e perceptivas (gustativas, tácteis ou olfactivas). 

Além disso, apesar de ter sido encontrado um efeito positivo do Grau de crença na 

VAM na avaliação da plausibilidade de continuação após a morte, existe um tipo de 

crença na VAM que tem um efeito negativo. Este efeito negativo já era conhecido 

                                                   
121

 Sá-Nogueira Saraiva (2010) tem defendido que o PRI (Eu-sujeito nos humanos) é fundamen-

talmente impermanente, já que depende da motivação activa em cada momento. A sensação de perma-

nência do Eu seria gerada, de acordo com o autor, pelo por associação (sensu Hume) entre estados 

sucessivos do PRI e pela incapacidade de recuperar na memória estados anteriores do PRI (não se 

consegue comparar estados motivacionais do PRI diferentes). 
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desde o Estudo I, tendo sido claramente identificado no Estudo III, devido ao tama-

nho aumentado das sub-amostras de cada tipo de crença na VAM. A crença numa 

VAM sem Eu, típica de crenças religiosas Budistas e Espiritualistas nesta amostra, 

contribuiu significativamente para diminuir a plausibilidade de continuação após a 

morte atribuída às experiencias epistémicas, emocionais, motivacionais e perceptivas 

(visuais e auditivas).  

Tendo em conta que este tipo de crença prevê alterações significativas na feno-

menologia do Eu após a morte, faz sentido que as características e experiências asso-

ciadas ao Eu em vida sejam consideradas menos plausíveis após a morte por pessoas 

com este tipo de crença, comparativamente às que acreditam que a fenomenologia do 

Eu será pouco alterada após a morte.  

No entanto, e de forma completamente compatível com as nossas hipóteses de 

partida, as pessoas com este tipo de crença apresentam um padrão de resposta idênti-

co ao dos outros grupos. Apesar da diminuição das médias na maior parte das caracte-

rísticas e experiências, este tipo de crentes parece estar de acordo com os outros 

grupos quanto aos itens mais prováveis e improváveis de integrar o Eu-morto. Mesmo 

características identitário-simbólicas como a Personalidade e Valores morais, são 

consideradas por este grupo como mais prováveis de integrar a experiência do Eu-

morto do que o Aspecto físico, Necessidades fisiológicas ou outras modalidades 

sensoriais. É como se de alguma forma a mesma fenomenologia universal do Eu fosse 

usada para fazer esta avaliação, apesar da diferença radical na fenomenologia do Eu 

após a morte que é prevista explicitamente pelo tipo de crença relatada por este gru-

po. 

  A representação implícita do Eu-morto parece ser gerada por uma interacção en-

tre processos representacionais ligados à experiência do Eu e as crenças explícitas na 

VAM. Ainda que as ideias reflexivas interfiram com a forma como o Eu-morto é 

representado, não conseguem anular o efeito da fenomenologia universal do Eu 

implicada na representação da própria morte, sendo possível detectar um mesmo 

padrão subjacente à forma como o Eu-morto de pessoas descrentes, crentes na VAM 

com Eu e na VAM sem Eu é representado, o que sugere que a experiência directa do 

Eu e o dualismo mente-corpo intuitivo que a acompanha são sempre tidos em conta 

quando se pede às pessoas que pensem sobre a sua própria morte.  

10.1.2.4. Representação do Eu-morto e imaginação da própria morte 

No Estudo III foi possível detectar um efeito negativo da Imaginação de Ausência 

na avaliação da plausibilidade de continuação após a morte de FP1(ver Cap.8, pág. 

297), o que significa que quem imaginou a sua morte como o fim total de si próprio 

avaliou as experiências epistémicas, emocionais, motivacionais e perceptivas (visuais 

e auditivas) como menos plausíveis do que aqueles que imaginaram a sua morte como 

um estado de continuação do Eu. 
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No entanto, este grupo apresentou o mesmo padrão de resposta relativamente às 

experiências e características que são atribuídas ao Eu-morto: ainda que com valores 

mais baixos, as experiências epistémicas, emocionais, motivacionais e perceptivas 

(visuais e auditivas) foram avaliadas como mais plausíveis que as psicobiológicas e 

perceptivas (gustativas, olfactivas e tácteis).  

Isto parece indicar que mesmo quando a própria morte é imaginada como um es-

tado de descontinuidade do Eu, provavelmente na tentativa de imaginar a morte como 

se concebe explicitamente que ela será (o fim total do individuo), o Eu-morto conti-

nua a ser imaginado e representado implicitamente tendo em conta os mesmos ele-

mentos da experiência do Eu.  

10.1.2.5. Representação do Eu-morto e a universalidade da experiência do Eu 

O facto de as experiências e características atribuídas ao Eu-morto  ao longo dos 

três estudos (I,II e III) ser congruente com a fenomenologia da alma após a morte das 

várias tradições comparadas parece apoiar a hipótese de que existe uma fenomenolo-

gia universal do Eu, sustentada em processos psicológicos de base inata, responsáveis 

pela emergência da consciência do Eu enquanto Sujeito e Objecto. 

O estudo da representação implícita do Eu-morto contribuiu assim não só para 

compreender até que ponto as crenças na VAM podem depender de processos cogni-

tivo-fenomenológicos ligados à experiência e consciência do Eu, como para revelar 

os elementos nucleares da experiência universal do Eu, na sua modalidade de sujeito 

e objecto, fornecendo dados fenomenológicos da importância que a visão, audição e 

movimento têm na experiência do Eu-sujeito, sua relação com o ambiente, os outros e 

o próprio corpo, que aparentemente pode reduzir-se a um ponto imaginário no espaço, 

a partir do qual se pode ter acesso visual e auditivo à realidade exterior. 

10.1.3. Limitações da investigação  

Apesar de os dados obtidos terem sido replicados de forma consistente ao longo 

das duas primeiras fases da investigação (Estudo I e Estudo II e III) e não ter sido 

detectado um efeito significativo de factores sócio-demográficos na imaginação da 

própria morte e representação implícita do Eu-morto no último estudo (Cap.8), temos 

consciência que uma das principais limitações dos estudos empíricos efectuados está 

relacionada com o facto de as amostras dos três estudos serem compostas por pessoas 

com um nível de habilitações académicas elevado, sendo o nível mais baixo corres-

pondente ao 12ºano de escolaridade. 

Tendo em conta as estatísticas do European Social Survey (2008), apenas cerca 

de 17.3 % da população portuguesa terá o 12ºano concluído e apenas cerca de 12.7% 

terá um curso superior concluído. Isto significa que as nossas amostras não são repre-

sentativas da população adulta portuguesa no que respeita ao nível de qualificação. 
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Os próprios materiais utilizados, desde o guião da entrevista usado no Estudo I ao 

QRPM usado no Estudo II e III, foram construídos com uma linguagem sofisticada, 

pouco acessível a pessoas com qualificações inferiores às dos participantes nas nossas 

amostras. No futuro, a necessidade de verificar a extensão em que os dados obtidos 

são generalizáveis à população adulta portuguesa com habilitações inferiores ao 

12ºano implicará forçosamente uma revisão substancial do QRPM. 

Outra limitação importante diz respeito à impossibilidade de esclarecer a que se 

deve o efeito positivo do sexo feminino na avaliação da plausibilidade de continuação 

após a morte das experiências atribuídas ao Eu-morto (epistémicas, emocionais, 

motivacionais e perceptivas –visuais e auditivas). Tendo em conta que o sexo femini-

no, tradicionalmente e de forma transcultural (ver Cap.8, pág. 271), tende a apresentar 

percentagens de crença na VAM superiores ao sexo masculino seria fácil de compre-

ender este efeito caso ele fosse moderado ou mediado pelo grau de crença na VAM. 

No entanto, a análise de regressão linear mostrou que não há um efeito de interacção 

entre o sexo e o grau de crença na VAM, o que sugere que o efeito do sexo se deve a 

outra diferença não identificada. 

Poderia dar-se o caso de ser um efeito de um dualismo intuitivo mente-corpo su-

perior nas mulheres, mas não existe qualquer diferença significativa nos julgamentos 

de dependência do corpo de homens e mulheres. Tendo em conta a inexistência de 

uma hipótese inicial sobre alguma diferença entre os sexos, torna-se impossível saber 

a que se deve esta diferença. Tendo em conta a já conhecida diferença na ansiedade 

relativa à morte dos dois sexos, com as mulheres a apresentar valores superiores aos 

homens, torna-se pertinente compreender as diferenças na representação da própria 

morte associadas ao sexo. 

Futuramente fará ainda sentido esclarecer até que ponto as variáveis controladas 

nesta investigação, como a tendência suicida, doença crónica, doença terminal de um 

ente querido e luto (há menos de 1 ano e menos de 5 anos), poderão ter algum efeito 

na representação da própria morte. O N reduzido destes sub-grupos nas nossas amos-

tras poderá ter contribuído para o facto de não terem sido detectados quaisquer efeitos 

destas variáveis, pelo que estudos piloto com amostras clínicas poderão contribuir 

para o esclarecimento cabal do seu impacto na representação da própria morte. 

O enquadramento teórico subjacente a esta investigação prevê que os mecanismos 

cognitivos e aspectos fenomenológicos da experiencia do Eu implicados na represen-

tação da própria morte são universais, isto é, se aplicam a todos os homens e mulhe-

res com uma consciência do Eu e teoria da mente desenvolvida, isto é, capazes de se 

auto-representarem a si próprios, aos seus estados internos e os estados internos dos 

outros. Isto significa que potencialmente todos os adultos estão constrangidos para 

pensar sobre a sua própria morte e representar implicitamente o seu Eu-morto da 

mesma forma.  

No entanto, consideramos necessário testar se situações de vida em que a morte se 

torna mais saliente do ponto de vista cognitivo e emocional poderão interferir naquele 
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que presumimos ser o padrão básico de representação da própria morte. Tendo em 

conta que o aumento da saliência da mortalidade parece aumentar a necessidade de 

protecção psicológica directa e indirecta (ver Cap.2, pág. 94), o facto de se estar 

doente, ter um familiar ou amigo doente ou estar a viver um luto pode interferir na 

forma como a morte é representada. Estudos com amostras com estas características 

poderão contribuir para esclarecer se existe uma motivação superior para acreditar na 

VAM quando a saliência cognitiva da mortalidade é maior. 

O possível efeito da existência de uma predisposição para a ideação suicida ou 

mesmo tentativa de suicídio é menos fácil de prever, mas se tivermos em conta que as 

pessoas tipicamente tendem a ter medo da morte (Becker, 1973; Yalom,1980) e a 

desejar evitá-la, é provável que existam diferenças na forma como as pessoas em 

estados suicidas ou para-suicidas representam a sua morte. 

Conhecer o tipo de representação que as pessoas fazem de si depois de mortas 

quando pensam suicidar-se poderá ainda ajudar a esclarecer o impacto que a represen-

tação do Eu-morto tem na ideação suicida, ajudando os profissionais que apoiam as 

pessoas com este problema a estar mais equipados para intervir eficazmente. 

 

10.1.4. Direcções futuras 

O estudo das origens psicológicas de fenómenos culturais é particularmente difí-

cil, já que as crianças humanas começam a ter contacto com informação cultural 

explicita sobre esses fenómenos desde a sua infância, sendo praticamente impossível 

demonstrar, por exemplo, se ideias intuitivas acerca da preservação do Eu após a 

morte estão presentes antes do contacto com crenças explícitas acerca da imortalidade 

da alma ou vida após a morte. 

No entanto, ainda que o contacto com noções culturais sobre a existência de  

VAM possa ocorrer antes ou ao mesmo tempo do que os primeiros pensamentos 

sobre a morte na infância, o sucesso da transmissão cultural deste tipo de crenças 

depende provavelmente da tendência latente para experienciar e conceber intuitiva-

mente o Eu de uma forma que favorece a atribuição de estados mentais ao Eu depois 

da morte e aos agentes mortos em geral. 

Sem a existência de uma predisposição para pensar na morte como um estado de 

continuidade do Eu, ideias acerca daa VAM seriam pouco significativas quer para 

crianças quer para adultos, sendo provavelmente consideradas absurdas e colocadas 

de lado. Uma ideia precisa de ser intuitiva ou minimamente contra-intuitiva para ser 

transmitida com sucesso e prevalecer num determinado contexto cultural. As ideias 

que se afastam das nossas expectativas intuitivas acabam por receber menos atenção e 

ser abandonadas ou ficar confinadas a contextos eruditos (Boyer, 1994; Boyer,2001). 
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A recorrência cultural e histórica das crenças na VAM indica que estas são ideias 

pregnantes (ou “sticky” no sentido usado por Boyer, 2003), que fazem sentido à luz 

das nossas intuições sobre a natureza do Eu e da sua relação com o corpo. 

Apesar de não presumirmos que a noção de imortalidade da alma é uma ideia ina-

ta, completamente independente de informação aprendida culturalmente, os dados 

obtidos nos três estudos aqui apresentados e em estudos de outros autores (Bering, 

2002; Bering & Bjorklund, 2004; Bering et al., 2005), apoiam a possibilidade de que 

ideias intuitivas pré-reflexivas sobre a continuação da experiência do Eu e vários 

estados mentais após a morte, sejam potencialmente desenvolvidas pelo funciona-

mento comum da mente humana. Mas o esclarecimento cabal do carácter intuitivo e 

universal da noção de imortalidade da alma e a sua origem nos mecanismos cogniti-

vos e aspectos fenomenológicos da experiencia do Eu, depende da realização de mais 

estudos empíricos numa perspectiva desenvolvimentista, experimental e intercultural.  

Se as crenças na VAM têm origem em noções intuitivas pré-reflexivas acerca da 

continuidade do Eu após a morte, anteriores ao contacto com ideias explícitas acerca 

da  VAM, como defendemos nesta dissertação, então deverá ser possível demonstrar 

a existência de uma tendência para representar a própria morte como um estado de 

continuação do Eu, em que o Eu-morto é entendido como uma entidade psicológica 

capaz de experienciar estados epistémicos, emocionais, motivacionais e perceptivos 

(visuais e auditivos), desde o momento em que os seres humanos começam a ser 

capazes de ter consciência da sua mortalidade.  

Estudos feitos na década de 70, como o de Kane (1979), mostram precisamente 

que as crianças entre os 3-5 anos começam por imaginar a morte como um estado em 

que a experiência do Eu continua a ocorrer, atribuindo estados epistémicos e emocio-

nais aos mortos. Também Bering et al. (2004, 2005) verificaram que as crianças 

tendem a considerar este leque de estados mentais possíveis após a morte por volta 

dos 4 anos. De acordo com o previsto, as crianças parecem ter de aprender que a 

morte implica o fim de todos os estados (psicológicos e biológicos) através de instru-

ção específica, começando por manifestar a intuição de que alguns estados podem 

continuar após a morte apesar do fim óbvio do corpo.  

Existem ainda assim dados disponíveis na literatura (Astuti e Harris, 2008; Harris 

& Astuti, 2006) que sugerem, aos olhos dos autores, que a noção mais intuitiva da 

morte é como um estado de total aniquilação do Eu e não de continuação do Eu. 

Apesar de os nossos dados serem robustos, incluírem uma comparação intercultural, a 

demonstração cabal do percurso desenvolvimentista da representação do Eu-morto 

torna-se crucial para eliminar qualquer vestígio de dúvida quanto ao carácter univer-

sal e intuitivo da tendência para representar a morte como um estado de continuação 

do Eu. 

Uma das fontes de dados mais relevantes para a continuação desta investigação 

seriam os resultados de estudos desenvolvimentistas que investiguem a representação 
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da própria morte de crianças a partir dos quatro anos de idade ou até mais novas, 

através de uma metodologia adaptada a estas faixas etárias.  

O esclarecimento do pressuposto de que a imaginação da própria morte como um 

estado de continuidade do Eu depende de processos mais intuitivos do que a imagina-

ção da própria morte como um estado de aniquilação do Eu, poderá ainda ser explo-

rado através de estudos experimentais, em que se possa averiguar o efeito de condi-

ções de sobrecarga cognitiva na imaginação e representação da própria morte de 

pessoas com vários tipos de crença, especialmente aquelas que não acreditam na 

VAM ou que acreditam numa VAM sem Eu. 

 Se a imaginação da própria morte como um estado congruente com as crenças 

explicitas na VAM exigir maior disponibilidade cognitiva do que a imaginação da 

própria morte como um estado de continuidade do Eu, então, em condições de sobre-

carga cognitiva, os grupos com as posições explícitas de Não existência de VAM e 

VAM sem Eu, que são contrários à continuação do Eu após a morte, deveriam de-

monstrar uma maior tendência para imaginar a morte pressupondo a continuidade do 

Eu do que em situações normais, em que os participantes tenham tempo de aceder às 

suas representações explicitas e usá-las como guia da sua imaginação. 

O futuro desta investigação, para além de estudos desenvolvimentistas e experi-

mentais deverá ainda implicar a aplicação do QRPM em contextos culturais distintos 

de forma a poder confirmar a transculturalidade da representação do Eu-morto, e 

também a fenomenologia universal do Eu que foi apoiada pelas três fases desta inves-

tigação, especialmente a terceira fase em que foi verificada a existência de uma recor-

rência cultural muito sólida da fenomenologia da alma/Eu antes e depois da morte. 

Estudar a representação implícita do Eu-morto em vários contextos culturais pode 

ser um bom ponto de partida para testar a universalidade da experiência do Eu, já que 

o Eu-morto parece ser representado como uma extensão do Eu experienciado em 

vida. 

Apesar de existir cada vez mais informação teórica e empírica favorável à univer-

salidade e natureza inata do Eu/Self (ver Cap.3), e se reconhecer a sua importância 

para o aparecimento de linguagem (Sá-Nogueira Saraiva, 2012; Sá-Saraiva & Sarai-

va, no prelo) e mesmo de consciência (Damásio, 2010), uma demonstração da univer-

salidade da experiência do Eu, do dualismo intuitivo mente-corpo e da representação 

do Eu-morto com base em dados empíricos de vários contextos culturais poderá ser 

determinante para a afirmação desta posição. 
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10.2. EVOLUÇÃO DAS CRENÇAS NA VAM 

A investigação empírica realizada no âmbito desta dissertação não se focou pro-

priamente nas origens evolutivas das crenças na VAM, isto é, nos factores que con-

duziram à selecção da tendência para acreditar na continuidade do Eu após a morte, 

mas antes nas suas origens cognitivas, isto é, no esclarecimento das estruturas e 

processos cognitivos que poderão justificar o desenvolvimento natural ou intuitivo de 

noções de imortalidade da alma. Pretendeu-se compreender não tanto a função que 

essas ideias poderão ter desempenhado na adaptação do homem ao seu ambiente 

natural, mas antes porque é que esse tipo de ideias emerge com tanta frequência em 

Homo sapiens. Foram as origens psicológicas, numa linha de investigação inatista 

(Barrett, 2003), que nos interessaram neste trabalho empírico. 

No entanto seria impossível concluir uma investigação sobre as origens psicológi-

cas das crenças na VAM sem ter em conta uma perspectiva evolutiva, e considerar os 

vários factores que contribuíram para a evolução das crenças na VAM. 

Os resultados obtidos nas diversas fases empíricas desta investigação e a investi-

gação teórica efectuada convergem no mesmo sentido: as crenças na VAM são elabo-

rações reflexivas de ideias intuitivas pré-reflexivas geradas pelo funcionamento de 

constrangimentos cognitivos inerentes à consciência do Eu que dão origem por sua 

vez a uma fenomenologia do Eu universal e a um dualismo mente-corpo implícito 

que afectam a forma como o Eu, a própria morte e a morte dos outros são representa-

dos. As crenças explícitas na VAM são, aparentemente, um sub-produto do funcio-

namento psicológico normal. 

Apesar de estarmos a pressupor que as crenças na VAM não são um produto evo-

lutivo propriamente dito, isto é, que foi seleccionado directa e especificamente, de-

pendendo antes de sistemas cognitivos que foram seleccionados por outros motivos, a 

universalidade deste fenómeno e a sua prevalência ao longo do tempo, sugere que 

este fenómeno deve ser considerado, tendo em conta não só a evolução cognitiva que 

foi necessária para o seu desenvolvimento, mas também a evolução cultural a que 

estiveram sujeitas, bem como as possíveis funções adaptativas que passaram a de-

sempenhar e continuam a desempenhar ainda hoje. 

A ideia de que as crenças na VAM são o sub-produto cognitivo do funcionamento 

de sistemas psicológicos que foram seleccionados devido a funções adaptativas não 

relacionadas directamente com a crença na VAM ou crença em agentes mortos, é 

compatível com a possibilidade de que, depois de integradas no repertório simbólico 

e comportamental da espécie humana, estas crenças possam ter passado a desempe-

nhar funções adaptativas, contribuindo para o bem-estar psicológico da espécie e até 

para a sua sobrevivência e reprodução. Assim, apesar de termos defendido ao longo 
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desta dissertação, que a ideia de que as crenças na VAM foram seleccionadas devido 

à sua capacidade para diminuir a ansiedade causada pela consciência da mortalidade é 

redutora, já que parece ignorar não só a predisposição cognitiva para acreditar que o 

Eu possa sobreviver à morte do corpo como o facto de que as crenças na VAM são, 

em muitos casos, uma fonte de ansiedade e terror (ver Cap.9), consideramos pertinen-

te equacionar as funções adaptativas que estas crenças poderão assegurar. 

A tentativa de integrar estes três níveis de análise: evolução cognitiva necessária 

para permitir a emergência de ideias pré-reflexivas sobre a existência da VAM; evo-

lução cultural das crenças na VAM; e possíveis funções adaptativas ou biológicas 

asseguradas pelas crenças na VAM conduziu à construção do modelo evolutivo 

multidimensional, apresentado na Figura 10.1, no fim deste capítulo. 

10.2.1. Modelo evolutivo multidimensional das crenças na VAM 

10.2.1.1. Evolução cognitiva necessária ao aparecimento das crenças na VAM 

O aparecimento de crenças na VAM dependeu, em primeira instância, de novida-

des cognitivas que surgiram na linhagem Homo e vieram a permitir não só ter consci-

ência do Eu como sujeito e objecto localizável no tempo como a possibilidade de ter 

consciência da mortalidade e que são responsáveis pela emergência de uma fenome-

nologia universal do Eu e um dualismo mente-corpo intuitivo ou implícito.  

A evolução cognitiva apresentada no primeiro rectângulo do modelo multidimen-

sional  diz por isso respeito aos mecanismos e processos cognitivos de base inata que 

afectam a representação da própria morte e contribuem para o desenvolvimento de 

ideias pré-reflexivas sobre a sobrevivência do Eu/alma após a morte. 

São destacadas, no modelo, cinco novidades evolutivas na cognição humana: 

Consciência do PRI/Eu como sujeito e objecto, Memória episódica que implica 

viagem mental no tempo, Memória de trabalho capaz de pensamento recursivo, 

Teoria da mente, Linguagem gramatical e Pensamento simbólico complexo. 

Tal como foi defendido no Cap.3, a consciência do PRI como sujeito parece ser 

filogenética e ontogeneticamente anterior à consciência do PRI como objecto. En-

quanto a consciência do PRI como sujeito está potencialmente presente em todos os 

vertebrados (Dunbar, 2004; Panksepp & Northoff, 2009; Sá-Nogueira Saraiva, 1999, 

2012;), e é possível de ser detectada em bebés humanos praticamente desde a nascen-

ça (Rochat, 1998, 2003, 2011), a consciência do PRI como objecto surge apenas a 

partir dos 18 meses a 2 anos de idade (Rochat, 2003, 2011). Esta consciência do Eu-

objecto desenvolve-se interactivamente com a memória episódica, até que por volta 

dos 3/4 anos começa a emergir uma consciência auto-noética (Wheeler, Stuss & 

Tulving, 1997), que permite a localização do Eu-objecto no tempo e uma integração 

entre a perspectiva do Eu como Sujeito e Objecto contínuo, com uma identidade 

constante ao longo do tempo.  



 366 

Esta capacidade de situar o Eu-objecto no tempo parece dar origem ao apareci-

mento de uma teoria da mente para lá da intersubjectividade primária (Trevarthen, 

1979), que permite a representação de estados mentais do próprio e do outro, mas até 

as funções executivas como a memória de trabalho se desenvolverem, permitindo um 

pensamento recursivo, a teoria da mente continua limitada. Por volta dos 4/5 anos, 

dotadas de mais capacidades linguísticas e mnésicas, as crianças começam finalmente 

a ser capazes de simular os seus próprios estados mentais e os dos outros, incluindo as 

suas crenças.  

Dotadas destas competências cognitivas as crianças começam a ter uma consciên-

cia de si e dos outros como objectos simbólicos ao longo do tempo, e a apresentar 

sinais de consciência da sua morte e da morte dos outros. A partir desta fase poderão 

estar equipadas para representar a sua morte e predispostas a imaginar a morte como 

um estado de continuidade do Eu, de acordo com a fenomenologia do Eu e dualismo 

mente-corpo implícito a que já estão sujeitas dada a sua capacidade de experienciar o 

Eu como sujeito e objecto situado no tempo. 

O conjunto de capacidades cognitivas que permitem às crianças de 4/5 anos co-

meçar a pensar sobre a sua própria morte poderá ter estado presente potencialmente 

desde o período do Acheulense tardio com Homo heidelbergensis. Esta espécie pode-

rá por isso ter sido a primeira a ter alguma intuição subjectiva pré-reflexiva sobre a 

sua continuidade não física após a morte do corpo. No entanto, sem uma linguagem 

gramatical e um pensamento simbólico complexo, capaz de representar a realidade 

através de categorias linguísticas arbitrárias ou classes de significado (Sá-Saraiva & 

Sá-Saraiva, no prelo), dificilmente terá criado ideias reflexivas partilháveis cultural-

mente. A ausência de indícios inequívocos de enterros rituais deliberados nesta espé-

cie poderá ser um sinal da sua incapacidade para gerar pensamento abstracto simbóli-

co sobre a morte. 

O desenvolvimento de ideias intuitivas sobre a VAM capazes de dar origem a 

crenças explícitas culturalmente transmissíveis terá surgido apenas com Homo sapi-

ens, a primeira espécie Homo dotada de uma linguagem gramatical dependente de 

símbolos abstractos e com um pensamento simbólico complexo.  

10.2.1.2. Evolução cultural das crenças na VAM 

Assim que as ideias intuitivas sobre a sobrevivência do Eu após a morte começa-

ram a dar origem a crenças reflexivas sobre a vida após a morte, a ideia de que o Eu 

sobrevive à morte do corpo passou a ser alvo de uma evolução cultural. Diversas 

variações explícitas desta ideia intuitiva passaram a poder ser partilhadas cultural-

mente, sofrendo necessariamente o efeito de constrangimentos que afectam a trans-

missão e propagação de ideias culturais (Sperber, 1996; Boyer,1994). 

Nem todas as ideias disponíveis num determinado contexto cultural são seleccio-

nadas e transmitidas com sucesso às gerações seguintes. Existem ideias que se disse-
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minam e propagam com mais facilidade do que outras. Esta diferença parece estar 

relacionada com o efeito de mecanismos cognitivos que afectam a transmissão cultu-

ral de conceitos, já que algumas representações têm mais hipótese de ser selecciona-

das dado a sua configuração tirar partido de mecanismos inatos do cérebro e mente 

humana (Sperber, 1985, 1996).  

Conceitos minimamente contra-intuitivos, isto é, que violam ligeiramente as ex-

pectativas intuitivas parecem ser mais fáceis de memorizar e transmitir a outras pes-

soas (Boyer,1994,2001b). À medida que os conceitos explícitos ou reflexivos se 

afastam das expectativas intuitivas, tornam-se mais complexos exigindo um pensa-

mento deliberado mais exigente e por isso, deixam de ser transmitidos com sucesso 

de uma forma consistente (Boyer & Ramble, 2001).  

Os resultados da comparação intercultural efectuada no âmbito desta dissertação 

(Cap.9) sugerem, de acordo com a hipótese de Boyer (1994), que as crenças na VAM 

que mais se afastam da noção intuitiva da continuação do Eu, como por exemplo, a 

crença budista numa reencarnação que não implica a continuidade do Eu ou Ᾱtman, 

não têm a mesma adesão nas camadas populares e camadas eruditas. A ideia de não-

Eu parece violar as expectativas intuitivas a ponto de ser impossível de transmitir de 

uma forma consistente fora das elites religiosas.  

À medida que as variantes se afastam da “fenomenologia” do Eu-morto intuitiva 

vão perdendo a capacidade de se propagar e disseminar fora da comunidade em que 

se desenvolveram e mesmo de perdurar dentro dessa comunidade sem serem fundidas 

com outras ideias mais intuitivas. A prática popular do budismo no leste asiático, por 

exemplo, parece ser o exemplo deste processo, já que o culto dos antepassados conti-

nua a ser uma prática popular apesar da sua contradição com a ideia de não-Eu (Har-

dacre, 1987; Swearer, 1987; Taylor, 2000). 

A vantagem cultural das variantes mais intuitivas está ainda relacionada com o 

facto de durante o pensamento quotidiano as pessoas não reflectirem sobre as suas 

teorias intuitivas como objectos cognitivos (Pyysiäinen, 2004). As pessoas estão 

pouco habituadas a realizar um pensamento rigoroso e a diferenciar teorias de dados 

empíricos (Kuhn, 1996), o que parece contribuir para que as ideias implícitas ou 

intuitivas sejam tratadas como se correspondessem à verdade.  

O sistema de processamento intuitivo produz a corrente de pensamento consciente 

continua que é experienciada como “o mundo lá fora”. Nessa corrente de pensamento 

não há uma distinção entre a corrente e os objectos na corrente (Lieberman et al., 

2002). São necessários processos que implicam uma reflexão deliberada para que a 

experiência fenomenológica directa seja questionada enquanto fonte de informação 

verdadeira sobre a realidade. A capacidade para questionar os nossos pensamentos e 

ideias intuitivas está ainda dependente do acesso a informação reflexiva que nos 

permita conhecer outras versões da realidade. Se na sociedade ocidental actual é 

possível conhecer ideias que contrariam o dualismo mente-corpo intuitivo, na pré-

história era impossível. Arriscamo-nos a propor que para os primeiros Homo sapiens, 
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a possibilidade de continuar a existir após a morte seria tão certa como a de envelhe-

cer, sendo muito provavelmente considerada um facto óbvio.  

Um dos resultados mais curiosos da comparação intercultural efectuada foi a pos-

sibilidade de perceber uma tendência histórica para os conceitos de alma após a morte 

se irem tornando gradualmente mais complexos e se distanciarem da experiência 

fenomenológica directa do Eu, o que indica que a evolução cultural das crenças na 

VAM se desenrolou ao longo de um processo cumulativo, em que a acumulação de 

pensamento reflexivo foi permitindo às gerações seguintes criar teorias e crenças que 

se foram afastando progressivamente das ideias intuitivas básicas.  

Actualmente é possível encontrar um número elevado de variantes culturais sobre 

a VAM. No mundo ocidental moderno, a hipótese de que não existe VAM é cada vez 

mais disseminada, mas continua a ser minoritária, tal como foi ao longo da história. 

Presente pelo menos desde a Grécia Antiga, esta ideia permaneceu como uma varian-

te cultural minoritária e até perseguida que necessitou do avanço científico dos 

Séc.XIX-XX para vingar no mundo ocidental (Martin & Barresi, 2006). 

Continua a existir uma percentagem elevada de crentes na VAM continua a existir 

nas sociedades industrializadas do primeiro mundo, sugerindo que a crença na imorta-

lidade da alma continua a ser uma variante cultural com mais sucesso de transmissão 

do que a descrença na VAM. A prevalência destas crenças ao longo do tempo parece 

ser um sinal de como o nosso pensamento está dependente de processos intuitivos e 

de como a Cultura é até certo ponto um produto da psicologia humana. 

10.2.1.3. Possíveis funções adaptativas das crenças na VAM 

Como vimos nas secções anteriores, parece-nos que as crenças na VAM são um 

sub-produto evolutivo, isto é, um elemento cultural que surgiu em consequência de 

disposições cognitivas universais dependentes de estruturas mentais de base inata e 

que foi mantido como elemento cultural recorrente devido à vantagem selectiva, em 

termos culturais, de ideias reflexivas minimamente contra-intuitivas. Em vez de uma 

adaptação propriamente dita, as crenças na VAM seriam um efeito secundário da 

acção de sistemas cognitivos evoluídos. 

Mas apesar de considerarmos que as crenças na VAM não são um produto directo 

da evolução, procurámos explorar a possibilidade de as crenças na VAM assegurarem 

funções sociais e psicológicas importantes para a nossa espécie e até, eventualmente, 

desempenharem funções adaptativas e biológicas propriamente ditas.  

Para compreender as origens evolutivas de um traço cognitivo ou comportamental 

da espécie humana, não podemos focar-nos apenas na função adaptativa que este 

cumpre, já que essa função não explica como é que o traço emergiu. Há uma distin-

ção entre as razões para a origem histórica de um fenómeno e as bases para a sua 

utilidade corrente (Schloss, 2009). Por essa razão, o modelo começa por tentar expli-

car como é que a ideia de imortalidade da alma poderia ocorrer na nossa espécie 
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tendo em conta o seu sistema cognitivo e só depois as possíveis funções que essa 

ideia poderá ter passado a desempenhar assim que se tornou recorrente nas culturas 

humanas. É possível considerar possíveis funções adaptativas correntes de sub-

produtos evolutivos, ainda que as suas origens evolutivas não estejam relacionadas 

com essas funções. No entanto ainda que seja possível encontrar funções psicológicas 

desempenhadas pelas crenças na VAM, ao nível da promoção do bem-estar psicoló-

gico, é difícil atribuir-lhes um valor biológico ou adaptativo.  

Por exemplo, Atran (2006) salienta como as crenças na VAM podem desempe-

nhar uma função de protecção psicológica, no sentido de apaziguar a angústia exis-

tencial gerada pela consciência da própria mortalidade. Esta proposta é compatível 

com a de outros autores como Yalom (1980) ou Becker (1973) e congruente com o 

trabalho feito no âmbito da TMT (ver Cap.2, pág. 94). A ideia de que as crenças na 

VAM desempenham uma função “ansiolítica” estava presente já no trabalho de Freud 

(1927/1961) ou Malinowski (1945,1972). 

É muito provável que as crenças na VAM ajudem a dar sentido à morte, enqua-

drando-a num contexto simbólico, e que tenham algum papel na gestão psicológica da 

ansiedade gerada pela consciência da morte, tal como a angústia gerada pelo luto 

(Chan, Chow, Ho, Tsui, Tin, Koo, & Koo, 2005; Marrone, 1999; Nowatzki & Kalis-

chuk, 2009). 

Se as crenças na VAM desempenhassem uma função de protecção psicológica, 

deveria ser possível verificar que as pessoas que acreditam na VAM apresentam uma 

ansiedade relativa à morte inferior à de pessoas que não acreditam na VAM. Os 

resultados são, no entanto, inconclusivos já que existem estudos com resultados 

contraditórios, alguns a encontrar uma relação negativa entre a ansiedade e a crença 

na VAM e outros uma relação positiva (ver Rose & O’Sullivan, 2002, para uma 

revisão). 

Tendo em conta que a VAM nem sempre pressupõe uma existência idílica, como 

vimos no Cap.9, podendo existir o risco de julgamento e punição, ainda que a hipóte-

se pré-reflexiva de sobrevivência à morte do corpo possa fazer mais sentido do ponto 

de vista cognitivo e emocional, as noções de crença na VAM explícitas ou reflexivas 

podem nem sempre oferecer um alivio da ansiedade, contribuindo até para a aumen-

tar. 

De facto, existem indícios de que a relação entre a crença na VAM e a ansiedade 

relativa à morte é moderada pela ideologia associada a cada tipo específico de VAM 

implicada em vários tipos de crença. Por exemplo, os Cristãos parecem ter mais medo 

da morte do que os adeptos da fé Bahá'í (Richman, 1980, citado por Morris & McA-

die, 2009), mas menos do que os muçulmanos (Morris & McAdie, 2009) em que a 

ideia de punição após a morte está mais presente. De uma forma geral, nas culturais 

orientais (China, Malásia e Índia) as pessoas parecem apresentar níveis mais baixos 

de ansiedade relativamente à morte do que no ocidente (McMordie & Kumar, 1984; 

Parsuram & Sharma, 1992; Schumaker et al., 1988; Westman & Canter, 1985), mas 
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há estudos com resultados sugestivos do contrário, como o de Tapanya, Nicki, and 

Jarusawad (1997), em que um grupo de budistas tailandeses apresentou níveis de 

ansiedade superiores aos de um grupo de cristãos canadianos, apesar de o seu grau de 

religiosidade ser superior. 

Schumaker, Warren, & Groth-Marnat (1991), mostraram ainda que os japoneses 

parecem ter mais ansiedade relativa à morte do que australianos, apesar de a cultura 

japonesa incluir tradições religiosas e costumes que deviam ser capazes de fornecer 

um sentido de imortalidade simbólica e até literal mais intenso do que a cultura aus-

traliana com uma matriz cristã.  

Esta diversidade de resultados parece apontar para a necessidade de rever a con-

cepção funcionalista simplista de que as crenças na VAM cumprem uma função de 

protecção. Não só o conteúdo explícito das crenças pode afectar o grau de ansiedade, 

como pode ser difícil prever, a partir do conteúdo explícito das crenças, se as pessoas 

de uma determinada afiliação religiosa sentirão menos ansiedade relativamente à 

morte do que as de outro grupo. 

Pode acontecer ainda que a contradição inerente aos dados seja um reflexo das 

medidas utilizadas. A maior parte das medidas usadas nestes estudos consistem em 

questionários como o famoso Death Anxiety Scale (Templer, 1970), que permitem 

obter uma medida explícita ou consciente de ansiedade e por isso ficar sujeitos aos 

efeitos não só de desejabilidade social que podem levar as pessoas a admitir menos 

ansiedade do que aquela que sentem, como a constituir uma medida da força das 

defesas psicológicas que contribuem para manter a ansiedade reduzida.  

Podem existir problemas também com as medidas de religiosidade ou crença na 

VAM utilizadas. Como vimos nos nossos estudos empíricos, conhecer a afiliação 

religiosa das pessoas não indica necessariamente quais são as suas crenças na VAM. 

Ainda que exista uma relação entre as crenças na VAM e crenças religiosas, existem 

casos em que a crença na VAM não é congruente com a afiliação específica. Assim, 

para compreender a relação entre as crenças na VAM e ansiedade relativa à morte 

será necessário aceder à crença na VAM específica de cada individuo separada de 

outros aspectos da sua afiliação religiosa.  

Perante a informação disponível na literatura consideramos ser impossível defen-

der a hipótese de que uma eventual função protectora das crenças na VAM tivesse 

contribuído para a sua prevalência nas populações humanas. Não só as crenças na 

VAM parecem ter um potencial considerável para aumentar a ansiedade relativamen-

te à morte, como aparentemente não são muito eficazes. A tendência para acreditar na 

VAM não depende, por isso, da capacidade de uma determinada crença na VAM para 

diminuir a ansiedade relativa à morte, mas do efeito dos mecanismos cognitivos já 

referidos nos outros componentes do modelo aqui proposto. 

Para além de ser difícil defender empiricamente a hipótese de que as crenças na 

VAM cumprem funções psicológicas, é ainda mais difícil defender a existência de 

vantagens evolutivas ligadas à crença na VAM. Para isso seria necessário demonstrar 
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que aqueles que acreditam na VAM têm níveis de bem-estar psicológico mais eleva-

dos que se traduzem numa vantagem reprodutiva (Boyer,2001).  

Sabe-se que a crença religiosa está associada a taxas de fertilidade superiores. 

Enquanto a população secular, não religiosa, apresenta actualmente no ocidente a taxa 

de fertilidade mais baixa da história (menos de 1 filho por mulher), a população 

religiosa mantém essa taxa nos 2.1 filhos por mulher. Os Amish, um grupo funda-

mentalista sediado unicamente nos E.U.A actualmente, tem duplicado a sua popula-

ção de 20 em 20 anos (Kaufmann, 2010).  

Blume (2009) estudou a população Suíça através das suas respostas ao censo feito 

em no ano de 2000, aos quais cerca de  95% da população suíça respondeu, tendo 

verificado que todos os grupos religiosos têm mais filhos do que o grupo de pessoas 

sem afiliação religiosa. Esta associação entre religiosidade e fertilidade mantém-se 

ainda nas comunidades (Judaica e Cristã) que apresentam cerca do dobro dos nasci-

mentos e percentagens de membros dos segmentos mais ricos e educados da popula-

ção idênticas à dos suíços não religiosos.  

A maior fertilidade dos indivíduos religiosos parece, no entanto, estar ligada a ou-

tros aspectos da crença religiosa, como a adesão aos valores do casamento e família 

que garantem a cooperação dos membros da comunidade (Blume, 2009). A crença na 

VAM não parece ser o aspecto do pensamento religioso que é responsável pela maior 

taxa reprodutiva dos crentes. Aliás, os descrentes na VAM poderiam ter mais neces-

sidade de recorrer à reprodução como forma de garantir algum sentido de imortalida-

de simbólica (Lifton, 1979), do que os não crentes. 

As vantagens evolutivas da crença na VAM são difíceis de destrinçar, já que as 

crenças na VAM surgem associadas às crenças religiosas em geral. Por exemplo, 

alguns autores defendem que a crença em agentes sobrenaturais, entre os quais agen-

tes mortos, poderá ter contribuído para aumentar os comportamentos cooperativos 

devido ao medo de punição sobrenatural
122

 (Bering, 2002; Bulbulia, 2007; Johnson, 

                                                   
122

 Numa espécie como a nossa, composta por indivíduos guiados pelos seus interesses e motiva-

ções, torna-se difícil garantir a cooperação. Se os ganhos pessoais com a cooperação forem compensa-

dores, muitos indivíduos poderão optar por cooperar, no entanto, se for possível agir de forma egoísta 

maximizando os ganhos pessoais sem sofrer qualquer punição, muitas pessoas irão optar por seguir 

estratégias egoístas (Axelrod, 1984; Axelrod & Hamilton, 1981; Kagel & Roth, 1995; Olson, 1965; 

Ostrom, 1990) e pôr em causa a cooperação do grupo. A punição consegue tornar os custos da batota 

mais elevados que os custos da cooperação, removendo o incentivo à batota. As recompensas também 

parecem incentivar pessoas a cooperar mas não conseguem deter todas as tentativas de batota, já que 

não diminuem os ganhos possíveis de obter com a batota, apenas aumentam os ganhos da cooperação.   

No entanto podem existir tentativas de contornar a punição, como ocultar provas ou matar teste-

munhas dos crimes (Johnson & Bering, 2009), e dificuldade em garantir a aplicação da punição, especi-

almente porque a aplicação de punições pode ter custos sociais para quem as aplica (vingança, por 

exemplo). Os custos de punir podem ser demasiado fortes para alguém querer assumi-los em nome do 

grupo (Johnson, 2005). 

Algumas soluções oferecidas para este problema são pouco credíveis como explicações evolutivas 

da cooperação humana (Henrich & Boyd, 2001, citados por Johnson, 2005). Por exemplo, uma das 

propostas é a de que a punição poderia ser atribuída por instituições estatais, mas estas são demasiado 

recentes na história evolutiva da nossa espécie. Outra hipótese defende que uma solução para o proble-

ma é garantir que os batoteiros em segunda-ordem são punidos, isto é, aqueles que não punem os 
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2005; Johnson & Bering, 2009; McKay, Efferson, Whitehouse, & Fehr, 2011). Mas 

até que ponto essa punição sobrenatural poderia ter sido assegurada pelos agentes 

mortos de uma comunidade?  

Como vimos no Cap.9, praticamente todas as tradições culturais pressupõem a 

possibilidade de os antepassados continuarem a comunicar com os seus descendentes. 

Os antepassados são reverenciados e podem intervir de forma a ajudar ou punir os 

seus descendentes e familiares. O comportamento moral e ético dos descendentes 

parece ser uma das principais preocupações dos antepassados, que devem garantir que 

estes se comportam de acordo com as regras e valores socialmente partilhados e 

adoptados pelos antepassados. Assim, o culto dos antepassados está ligado à manu-

tenção de valores e regras típicas das gerações anteriores, incentivando as gerações 

vindouras a preservar os valores das gerações passadas (Hardacre, 1987).  

Tendo o poder de punir o comportamento egoísta e desviante dos seus descenden-

tes e familiares, os antepassados poderiam tornar-se responsáveis pela manutenção 

das regras de comportamento social (Steadman & Palmer, 2008), como são conside-

rados entre os Lugbara de África, por exemplo (Middleton, 1960, citado por Palmer 

et al., 2009), estimulando a cooperação entre indivíduos da mesma família, com 

relações de parentesco próximas e distantes (Palmer et al., 2009).  

Palmer et al. (2009) sugerem que os rituais de veneração aos antepassados, ao 

forçar a cooperação de co-descendentes, teriam contribuído para encorajar coopera-

ção futura entre o conjunto actual de co-descendentes e, através da sua repetição ao 

longo de gerações sucessivas, os descendentes dos co-descendentes actuais. Em 

grupos pequenos como os que parecem ter caracterizado as comunidades Homo 

sapiens durante o Pleistoceno (Aiello & Dunbar, 1993), o respeito e temor aos ante-

passados comuns e fundadores do clã ou grupo poderiam conseguir garantir a coope-

ração entre todos os elementos da comunidade, ultrapassando os laços sanguíneos 

directos (como é aceite desde Durkheim, 1912/2002). 

Se assim for, a crença na sobrevivência da alma após a morte poderia afinal ter 

contribuído para aumentar a fitness individual e grupal. A inibição de estratégias 

egoístas e a adopção de comportamentos pró-sociais e cooperativos, influenciada pela 

potencial acção punitiva dos antepassados poderia ter vantagens sociais (recompensas 

e alianças, por exemplo) capazes de se traduzir em vantagens biológicas (maior taxa 

                                                                                                                                           
batoteiros que deviam punir são eles próprios punidos (no entanto, isto não resolve o problema porque 

podem existir batoteiros de terceira e quarta-ordem). 

A possibilidade de atribuir reforços sociais aos agentes responsáveis por punir os batoteiros tam-

bém não é viável, já que isso poderia levar a punir pessoas inocentes só para ter ganhos pessoais. 

A crença na punição sobrenatural poderia contribuir para resolver o problema, já que os agentes 

sobrenaturais como deuses ou fantasmas são habitualmente concebidos como capazes de ver tudo o que 

se passa e por isso impossíveis de ludibriar e parecem ser imunes aos custos de aplicar as punições. Se a 

tendência para acreditar em agentes sobrenaturais fosse garantida pelo funcionamento cognitivo normal, 

e se esta dependesse de estruturas inatas capazes de garantir que todos os membros da espécie teriam 

em si a potencialidade para acreditar na existência de tais seres, então este tipo de crença poderia ajudar 

a consolidar a cooperação. 
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de sobrevivência, mais alimento, melhores condições para criar os descendentes e 

garantir que estes também se reproduzem, entre outras). Por outro lado, os grupos 

humanos em que a cooperação familiar fosse alargada a todo o grupo poderiam ter 

estado mais bem equipados para competir por recursos com outros grupos, conse-

guindo viver mais anos e ter mais descendentes capazes de gerar descendentes e dessa 

forma aumentar a representatividade do seu pool genético nas gerações seguintes. 

Em suma, a informação reunida sobre as possíveis funções psicológicas assegura-

das pelas crenças na VAM indica que, no máximo, será possível defender que, em 

alguns casos, as crenças na VAM podem ajudar a dar sentido à morte desde que 

benevolentes para o Eu.  

No que diz respeito a possíveis funções adaptativas ou biológicas das crenças na 

VAM, ainda que estas não pareçam contribuir directamente para aumentar a taxa de 

natalidade dos indivíduos, a crença na sobrevivência da alma dos antepassados pode 

ter contribuído, através da inibição de estratégias egoístas e promoção de comporta-

mentos pró-sociais ao nível da família alargada, para solidificar laços cooperativos 

nas comunidades dos nossos antepassados, aumentando não só a fitness individual 

como a do grupo. 

As crenças na VAM seriam assim um traço universal da Cultura humana, com 

origens cognitivas e fenomenológicas, apoiadas por processos emocionais, capazes de 

conferir vantagens selectivas aos indivíduos e grupos. A sua origem na arquitectura 

da mente humana, a sua facilidade de transmissão cultural e a sua capacidade para 

gerar comportamentos cooperativos nas famílias e clãs dos nossos antepassados, 

parecem ter contribuído para torná-las um elemento duradouro e recorrente em Homo 

sapiens.  

10.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo consciência do cepticismo com que as abordagens evolutivas e cognitivas 

ao estudo de fenómenos culturais continuam a ser recebidas dentro de alguns sectores 

da Psicologia, esperamos que este trabalho tenha contribuído para demonstrar a 

aplicabilidade de uma perspectiva evolutiva ao estudo psicológico de fenómenos 

culturalmente recorrentes.  

Apesar do reconhecimento precoce, no campo da Antropologia, de que existem 

elementos universais nas culturas humanas que são o resultado de uma Psicologia 

humana universal de base inata, a dominância do relativismo cultural nas ciências 

sociais durante o séc. XX contribuiu para manter os dois campos afastados. Uma 

nova forma de entender a Cultura (Sperber, 1996,1997), e a defesa da necessidade de 

reconhecer os aspectos inatos da mente humana (Pinker, 2002), contribuíram para que 

actualmente existam muitos psicólogos e antropólogos dispostos a estudar a psicolo-

gia implicada na recorrência de vários fenómenos culturais. 
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Nem sempre este estudo é feito numa abordagem evolutiva e pressupondo o ca-

rácter inato dos sistemas psicológicos supostamente envolvidos (Barrett, 

1997a,1997b), ainda que as abordagens evolutivas sejam cada vez mais populares 

(Bulbulia, 2007). Com o tempo, será certamente possível ultrapassar preconceitos 

históricos relativamente à teoria da evolução e à noção de “inato”, e reconhecer que, 

tal como as outras espécies animais, somos dotados de um “hardware” cognitivo 

inato que nos predispõe naturalmente a desenvolver certos tipos de ideias mais intui-

tivamente do que outras. Obviamente que nem todos os mecanismos cognitivos 

implicados no desenvolvimento dessas ideias são inatos, mas dependem do funcio-

namento de sistemas/programas inatos. 

Apesar de a Psicologia cognitiva partir do pressuposto de que a mente humana é 

constituída por sistemas cognitivos universais, tem sido a Psicologia evolutiva, de 

acordo com o conhecimento gerado pelas suas antecessoras, a Etologia e Sociobiolo-

gia, que tem sido responsável por salientar não só o carácter inato do hardware cogni-

tivo da nossa espécie como a continuidade filogenética entre a mente humana e a 

mente dos outros animais (ver Cap.1). Só este reconhecimento permite compreender 

que é impossível ignorar o papel que a natureza humana desempenha no comporta-

mento humano e aceitar humildemente o nosso lugar como uma espécie jovem, que 

emergiu apenas há cerca de 200 000 anos atrás. 

Somos um animal dotado da capacidade para ser reprogramado pela Cultura (Sá-

Nogueira Saraiva,1999, 2003), e por isso a nossa capacidade de adaptação ao meio 

ambiente tornou-se incomparável com a de outras espécies de primatas. Vivemos 

num ambiente natural e artificial, criando activamente os nossos nichos ecológicos 

(Lewontin,1983). Criámos civilizações e ideias tão complexas que desafiam a nossa 

intuição e nos permitem ir além das tendências biológicas mais primitivas na nossa 

espécie.  

No entanto, não devemos esquecer-nos de que a Cultura, por mais complexa e 

fascinante que nos pareça, é tão natural na nossa espécie como o canto é para alguns 

pássaros ou a capacidade de camuflagem no meio ambiente é para outras. Pensar 

sobre o ambiente de forma complexa através de categorias e classes, criando concei-

tos e teorias sobre a realidade que nos são mais próximas da realidade do que a pró-

pria realidade (Cassirer,1995; Sá-Nogueira Saraiva, 2003) parece ser precisamente 

aquilo que estamos equipados biologicamente para fazer. 

Reconhecer a continuidade entre a Cultura e a Biologia humana é urgente no seio 

das Ciências Sociais. No fundo trata-se de voltar a reconhecer que há uma natureza 

humana (Pinker, 2002), que guia e constrange o nosso comportamento. Só com este 

reconhecimento podemos vir a atingir uma visão de conjunto sobre o Homem e o seu 

comportamento. Ignorar que a Religião, por exemplo, é uma consequência das possi-

bilidades naturais da mente humana é cada vez mais difícil (ver Cap.2) e o mesmo se 

poderá aplicar a outros domínios (Arte, Politica, Ciência). 
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Apesar de tudo o que foi dito anteriormente, reconhecemos que os fenómenos 

culturais não podem ser reduzidos às suas origens psicológicas e devem continuar a 

ser estudados por áreas que têm em conta especificamente o nível cultural, como a 

Antropologia. Ainda que a Cultura seja uma consequência natural da Biologia huma-

na ela constitui-se como fenómeno em si mesmo, separado da Biologia e que tem 

uma evolução através de mecanismos específicos, que não podem ser reduzidos aos 

mecanismos da evolução biológica. 

Esperamos ainda que a investigação delineada no âmbito desta dissertação possa 

contribuir para enfatizar a importância de ter em conta a fenomenologia da mente 

humana no estudo de mecanismos cognitivos, quer implicados na geração de ideias 

religiosas intuitivas, como aqui, quer na geração de outros processos, ideias e com-

portamentos. O comportamento e pensamento humanos parecem ser afectados pela 

fenomenologia universal do Eu que dá origem a ideias intuitivas sobre a mente, o seu 

funcionamento e a sua relação com o corpo, assim influenciando o pensamento e 

comportamento diário das pessoas.  

Os resultados desta investigação sugerem que o estudo dos fundamentos cogniti-

vos do Eu depende necessariamente de abordagens fenomenológicas, de acordo com 

o já sugerido por autores do campo da filosofia como Gallagher (2007a,2007b). Não 

só a fenomenologia do Eu é determinada pelos constrangimentos cognitivos da mente 

humana, como a experiência fenomenológica influencia o comportamento humano, 

dando origem a ideias, conceitos e artefactos culturalmente valorizados e cuja impor-

tância simbólica é capaz de perdurar no tempo de forma incrivelmente duradoura. 

As crenças na VAM parecem ser um bom exemplo da ligação inevitável entre a 

biologia, o funcionamento psicológico ou cognitivo, a experiência fenomenológica e 

a cultura. As origens deste fenómeno cultural parecem remontar aos fundamentos 

cognitivos mais básicos da nossa espécie (e que a distinguem de outras espécies de 

primatas) e às suas consequências fenomenológicas. 
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Novidades evolutivas na cognição humana 

Consequências para a representação da  
própria morte 

Memória episódica /
Consciência autonoética / 
Viagem mental no tempo 

Memória de tra-
balho capaz de 
pensamento re-

cursivo 

Linguagem  

Gramatical/  

Pensamento  

simbólico complexo 

Consciência do PRI/Eu 
como 

 Sujeito e Objecto 
 

 

Fenomenologia universal do Eu Consequências cognitivo-fenomenológicas 

Dualismo mente-corpo implícito 
Consciência da mortalidade  
(própria e outros agentes) 

Morte como evento que 
ocorre ao  

Eu-objecto 

Impossibilidade de  
imaginar o fim 
 do Eu-sujeito 

Morte imaginada como um estado  
de continuação do Eu 

Representação implícita do Eu-morto como entidade capaz de 
 experienciar estados perceptivos, epistémicos, emocionais e motivacionais, dotada de uma  

personalidade  e valores morais 

 Aparecimento de noções intuitivas sobre a sobrevivência do Eu/alma após a morte 

  

Aparecimento de variações culturais reflexivas 
(nível do grupo) Desenvolvimento de noções e conceitos culturalmente partilháveis sobre a VAM 

Efeitos do processo de transmissão cultural  Enquanto os conceitos da alma que sobrevive à morte se mantêm próximos da fenomenologia universal do Eu são 
transmitidos com sucesso. Variações demasiado contra-intuitivas são rejeitadas pela população comum e condenadas a 

circular entre uma elite cultural. 

Manutenção das crenças em ambientes culturais  

contrários 

As crenças na VAM mantêm-se já que a ideia de fim do Eu é psicologicamente menos plausível do que a ideia de 
continuação. O fim do Eu, após a morte, a inexistência do Eu ou a noção de uma VAM em que o Eu perde a sua 

continuidade após a morte continuam a existir apenas entre uma elite intelectual/religiosa.  

Funções adaptativas 
(Aumentos na fitness assegurados pelas crenças na 

VAM) 

 

 

Evolução cognitiva  
(mecanismos/processos cognitivos de base inata  

necessários ao aparecimento de noções pré-reflexivas 
sobre a sobrevivência da alma após a morte) 

Evolução cultural 
(Mecanismos de  

transmissão cultural que influenciam o  
estabelecimento e propagação das crenças na 

VAM) 

Desenvolvimento de ideias intuitivas 
pré-reflexivas   

(nível individual) 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de repre-
sentar os  estados 

mentais do próprio e 
dos outros 

 

  

A crença na sobrevivência da alma como antepassado capaz de monitorizar o comportamento dos descendentes poderia ter inibido comportamentos egoístas e promovido comportamentos pró-sociais nas comunidades 

Homo sapiens, já que os laços familiares poderiam estender-se facilmente a toda a comunidade. Esta  promoção de cooperação teria vantagens selectivas ao nível individual e grupal. 

 

 
Figura 10.1 Modelo evolutivo multidimensional das crenças na VAM 
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Guião da entrevista semi-estruturada 

Abertura e apresentação 

O meu nome é Vera Pereira, sou estudante de Doutoramento da Universi-

dade de Lisboa. Agradeço desde já a sua colaboração para o nosso estudo. Esta 

entrevista será sobre aquilo que pensa e sente sobre a morte. Pretendemos saber 

aquilo que pensa e sente sobre o tema, estando interessados na sua visão pessoal. 

As perguntas que iremos fazer visam perceber o melhor possível o seu ponto de 

vista e não criticá-lo ou debatê-lo. A entrevista terá a duração de cerca de uma 

hora. A informação recolhida permanecerá confidencial e será apenas utilizada 

para o estudo. Cada entrevista e cada gravação da mesma será associada a um 

número, de forma a garantir o anonimato dos seus dados. Pedimos a sua autoriza-

ção para gravar a entrevista de forma a ser mais fácil fazer a análise dos conteúdos 

da mesma. Se algum tema o(a) deixar desconfortável, por favor, sinta-se à vonta-

de para o dizer e, caso assim o deseje, não  precisa de responder. 

 

Tema 1 

Experiência de imaginação da própria morte  

1.1) Gostava de pedir-lhe que fizesse um pequeno exercício de imaginação. Con-

centre-se e tente imaginar o que será morrer e de estar morto. Feche os olhos e, se 

quiser, respire fundo para se concentrar melhor na tarefa. Procure imaginar sem se 

preocupar com o sentido lógico da sua fantasia ou com o que possa estar certo ou 

errado. Diga-me as primeiras imagens e pensamentos que lhe surgiram. 

1.2) O que é que imaginou? 

1.3) Ao imaginar-se morto (a) sentiu-se como participante ou observador? (apenas 

no caso de não ser mencionado espontaneamente pelos entrevistados) 

1.4) Foi difícil imaginar a sua própria morte? Que dificuldades surgiram?  

1.5) Houve alguma coisa que tivesse imaginado e que tivesse achado estranha ou 

paradoxal? 
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Tema 2 

Representação do Eu-morto 

 2.1) Se a resposta do entrevistado ao exercício de imaginação relata a conti-

nuação do Eu após a morte, sem ser dada informação suficiente sobre as suas 

características e tipos de experiências que esse Eu pode ter: 

 (tentar seguir o que for referido espontaneamente pelo entrevistado de forma a 

não influenciar demasiadamente a sua representação do Eu-morto) 

2.1.1) Quando se imaginou morto há pouco, o que é que acontecia à sua mente, à 

sua experiência consciente? Imaginou que ela terminava quando o corpo deixava 

de funcionar?  

2.1.2) Tendo em conta a forma como se imaginou enquanto morto(a) que experi-

encias faria sentido que pudesse continuar a ter nessa vida após a morte?  

(De acordo com o tipo de experiências mencionadas, dever-se-ão colocar questões 

mais especificas, tentando compreender se as experiências epistémicas, emocio-

nais, motivacionais, perceptivas e psicobiológicas são consideradas possíveis após 

a morte)  

 

2.2 Se a imaginação relatada não assume a continuação do Eu após a morte: 

2.2.1) Se tivesse de imaginar uma vida depois da morte, independentemente da-

quilo que acredita que irá acontecer depois de morrer, como seria? 

2.2.2) Que tipos de experiência poderia continuar a ter numa possível vida após a 

morte? 

 

Tema 3: 

Identificação e caracterização das crenças religiosas dos participantes, nome-

adamente as suas concepções sobre o que acontece ao corpo e ao Eu após a 

morte 

3.1) Acredita na vida após a morte ou alguma forma de imortalidade? Pode expli-

car-me mais detalhadamente em que consiste essa crença?  

3.2) Como definiria as suas crenças religiosas? 
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QGDC 

Por favor, avalie as seguintes experiências no que respeita ao grau em que as 

sente como mais ou menos dependentes do corpo. Tente ignorar o seu conheci-

mento científico sobre este assunto e responda apenas com base naquilo que sente 

quando realiza cada uma das 25 experiências apresentadas. Utilize a seguinte 

escala para avaliar cada uma das experiências apresentadas: 1-Totalmente inde-

pendente do corpo; 2-Ligeiramente dependente do corpo; 3-Moderadamente 

dependente do corpo e 4-Totalmente dependente do corpo. 

Experiências                                                                  Grau de dependência do 

corpo  

1.Sentir fome                                                                                              1   2  3   4 

2. Ouvir música                                              1   2   3   4 

3. Estar zangado(a) com um amigo                                              1   2   3   4 

4.Concentrar-se num assunto                                              1   2   3   4 

5. Estar doente                                              1   2   3   4 

6. Estar apaixonado                                               1   2   3   4 

7. Aprender coisas novas                                              1   2   3   4 

8. Iniciar um projecto                                              1   2   3   4 

9. Vontade de fazer uma coisa                                              1   2   3   4 

10. Desejo sexual                                                                                      1   2   3   4 

11. Observar um quadro                                              1   2   3   4 

12. Ficar feliz ao receber uma boa notícia                                                1   2   3   4 

13. Rir                                                                                                       1   2   3   4 
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14. Pensar sobre um problema a resolver                                                  1   2   3   4 

15. Tomar uma decisão                                              1   2   3   4 

16. Desejar estar com alguém                                              1   2   3   4 

17. Sentir sede                                                                                           1   2   3   4 

18. Tocar numa coisa                                              1   2   3   4 

19. Pensar sobre si próprio                                              1   2   3   4 

20. Recordar momentos do passado                                                          1   2   3   4 

21. Querer alcançar certo objectivo                                              1   2   3   4 

22. Sentir calor                                                                                          1   2   3   4 

23. Cheirar uma flor                                                                                  1   2   3   4 

24. Saborear um gelado                                                                             1   2   3   4 

25. Sentir ansiedade                                                                                  1   2   3   4 

 

Agora, por favor, assinale as experiências desta lista que que poderiam 

continuar após a morte de acordo com o que imaginou há pouco. Por favor, tente 

separar as suas crenças acerca do que irá acontecer após a morte daquilo que 

imaginou. Poderão haver experiências que fazem sentido à luz das cenas imagina-

das mas que não correspondem às suas crenças. Concentre-se no que imaginou e 

não naquilo em que acredita. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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ANEXO B 

ESTUDO I: EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS INCLUÍDAS NAS SUB-

CATEGORIAS  
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A)Crença explícita na VAM123 

A1) Ausência de crença na VAM 

Ent.1 (sexo feminino, 26 anos): 

“Não acredito [na existência de vida após a morte] porque não há uma 

prova”. 

Ent.2 (sexo feminino, 23 anos): 

“Neste momento não [acredito na vida após a morte], mas no passado 

em criança acreditei que a reencarnação era possível”. 

Ent.3 (sexo feminino, 20 anos): 

“A minha ideia agora é que quando morrer acabou”.  

Ent.4 (sexo feminino, 23 anos): 

“Para mim a morte é o desaparecimento, é o fim da existência, acho que 

o complicado da morte é para os que cá ficam, sem a pessoa que mor-

reu.” 

Ent.5 (sexo masculino, 25 anos): 

“Imagino que não, não há nada para além da morte, é essa a minha 

crença. A pessoa morre e pronto, acabou. Vai para baixo da terra. A 

perda é sentida pelos outros, nunca pelo próprio. Quem poderá sentir a 

perda são os outros nunca o próprio.” 

Ent.11 (sexo masculino, 28 anos): 

“Eu estou tão certo de que não há nada como estou da sensação de 

frio.” 

A2) VAM plausível mas incerta 

 Ent.7 (sexo feminino, 25 anos): 

                                                   
123

 Para cada sub-categoria (child-node) foram incluídas respostas de 6 entrevistados no máximo, com 

mais do que uma referência nos casos em que se considerou necessário. Esta opção foi feita para não tornar 

os anexos demasiado extensos, já que são muitas sub-categorias, com mais do que uma referência por cada 

entrevistado. Nos casos em que  as sub-categorias foram usadas para categorizar/codificar respostas de 1 a 6 

entrevistados, encontram-se aqui todas as referências categorizadas nessas sub-categorias.  
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“Não vou acabar de todo. Na minha ideia estarei num ponto em que não 

poderei intervir como actualmente, mas que estou como observadora, 

observo de fora, não acredito que deixe de ter contacto com aqueles que 

ficam”. 

  

 Ent.28 (sexo masculino, 26 anos): 

“Sim, [eu ponho a hipótese de existir uma VAM porque] imaginar que 

não vai haver mais coisa nenhuma, o nada, nada, nada é uma cena que 

não se consegue imaginar e é chocante, não é chocante é esquisito, aca-

bou tudo, não penso nisso mas é uma ideia chata.” 

Ent.35 (sexo masculino, 20 anos): 

“A morte em si não faz sentido (…) até por aquilo que é a consciência de 

uma pessoa, não falo do pensamento em si, mas na consciência por trás 

do pensamento. A própria sensação de estar vivo, a sensação de existir, 

acho que é estranho terminar pelo facto de deixarmos de respirar e os 

órgãos deixarem de funcionar. Não é que eu tenha uma crença, mas 

[não haver uma vida após a morte], não faz o mínimo sentido.”  

 

Ent.39 (sexo masculino, 23 anos): 

“Tentava imaginar o nada absoluto e era uma coisa que não consegui-

mos imaginar, a anulação da consciência, não faz sentido. Nessa altura 

sempre achei que haveria algo depois da morte, mas havia sempre a 

possibilidade de não haver (…) o medo de quando morrer não me aper-

ceber, nem saber o que aconteceu, já não estar lá, o que existe à minha 

volta deixar de ser é uma aberração (…), é isso que me leva a pensar que 

poderá haver algo para além do corpo, porque é difícil imaginar uma 

consciência a desaparecer”.  

   

 

A3) VAM noutra dimensão 

Ent.9 (sexo feminino, 26 anos): 

“Penso que vou estar com Jesus e que não vou se calhar ter este corpo 

carnal, não é vou ter um corpo espiritual e para mim vai ser uma alegria, 

a certeza da salvação é que me faz não ter medo da morte, saber que 

posso contar com Deus e que ao morrer vou juntar-me a todas as pesso-

as que têm a mesma fé.” 
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Ent.15 (sexo feminino, 28 anos): 

“Imagino um sítio aparte. Até com a educação católica que tive imagino 

que é lá em cima, que as pessoas se quiserem olham cá para baixo e vê-

em os entes que ficaram. Mas que não tem o corpo, estão lá em cima (…) 

a pessoa continuaria viva num sítio melhor, sem corpo físico.” 

 

Ent.19  (sexo masculino, 28 anos): 

“Sim, ao morrer irei ficar ao nível dele [Jesus]. Na bíblia diz que irás sen-

tar-te ao lado dele. E ao morrer irei ver as coisas com outros olhos, acho 

que ao morrer é que vou ver as asneiras que fiz, por dar valor a determi-

nadas coisas, ir por caminhos mais difíceis, e aí é que vou arrepender-

me. Um padre que nos dava um curso disse-nos que isso é que é o purga-

tório, é nós ao morrermos termos uma profunda tristeza pela vida que 

tivemos, que foi estúpida e não aproveitámos ou não, ou uma profunda 

alegria por fazer as coisas como deviam ser feitas.” 

 

Ent.31 (sexo masculino, 27 anos): 

“Alguma outra forma de nós continua (…) imagino que fosse uma coisa 

mais universal, mais boa, se houver realmente há uma ascese qualquer, 

uma bondade original, não sei. (…) [A pessoa que eu sou] não acho que 

desapareça.[Essa consciência não seria] absolutamente desligada de um 

corpo, pode é ser um corpo de outra materialidade, numa outra densi-

dade e dimensão universal.” 

 Ent.36 (sexo feminino, 30 anos): 

“[Acredito] que iria depois da morte para um outro plano que não o nos-

so.” 

 

 Ent.37 (sexo feminino, 28 anos): 

“Acho que seria a mesma pessoa mas mais calma, porque não associo 

essa vida ao trabalho. É o paraíso, ou então faríamos só aquilo de que 

gostamos, andávamos sempre felizes”. 
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“Eu imagino-me sempre jovem, não me imagino com a idade que tiver 

quando morri. Imagino-me jovem, na flor da idade, porque se é perfeito 

então isso também tem de ser perfeito e sinto-me bem em imaginar. Se-

ria mais calmo, sinto-me num ambiente de natureza, quando tenho es-

sas imagens é sol e verde.” 

 

A4) VAM sem Eu 

Ent.10 (sexo masculino, 24 anos):  

“Sim [acredito numa vida após a morte], porque teoricamente, pelo me-

nos em parte, a consciência pode ser desligada do nosso corpo no senti-

do em que é um plano diferente, nós temos ideias e raciocínios e escrevê-

los e passá-los aos outros. Lá está, não queria ir muito para a ideia do 

imaginário e simbólico, é mais uma excrescência da vida, são emoções e 

isso por um lado está ligado ao corpo mas outro poderá não estar. O va-

zio, eu imagino sempre que estamos inseridos num plano físico, temos 

uma sequência temporal e espaço físico e o nada será algo fora dessa 

espaço físico, será que existe nada aqui, entre mim e ti não há nada, o 

que é o nada? Será que o nada está sujeito às mesmas leis do tempo e 

do espaço?” 

“Acho[que essa existência após a morte] não seria de uma identidade, 

normalmente a identidade está ligada à especificidade e eu acho que se-

ria ligado sim à não especificidade, ao absoluto (…) provavelmente eu, 

enquanto individuo termino.”  

 

Ent.16 (sexo masculino, 27 anos): 

“Opa não sei, é um bocado a sensação de que isto não é suficiente, por 

mais que uma pessoa viva, viva 100 anos, viva 20, a marca que nós dei-

xamos e que toda a humanidade já deixou, não acaba quando as pesso-

as morrem, há uma acumular de energia, alma, espírito, seja o que lhe 

queira chamar, acho que há uma acumular dessa nossa faceta.  

 

“[Depois da morte]fica alguma coisa de nós (…) Eu iria mais para o cam-

po da energia, tanto não necessariamente a alma, um ser invisível, uma 

representação mas mais o que resulta e resultou de nós ao longo da nos-

sa vida. (…) uma coisa que viesse de mim mas que não fosse eu. Algo que 
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eu libertaria para fora, para o planeta para o exterior, para os outros se-

res humanos e seres vivos, que seria uma contribuição minha. 

“Não acredito [na continuação da consciência de existir], aí acho que já é 

entrar na educação que tive, que a alma vai para o céu, mas é a nossa, 

somos nós que estamos lá. Já tenho mais dificuldade em aceitar essa, 

acho que é aquilo que se aproveita de nós, que resulta de muita coisa, 

dos nossos pensamentos, das nossas acções, da nossa forma de estar na 

vida, que tem um resultado, algo que nós deixamos e que é isso que fica 

para cá.”  

Ent.20 (sexo feminino, 23): 

“Eu acho que uma existência sobre matéria não. 

Existirmos como matéria não, a minha consciência vive após mim e vai 

ser um indivíduo independente com matéria. Eu acho que não. 

“Acho que se para além existir essa consciência ela terá alguns fragmen-

tos de aprendizagens que foram feitas ao longo da vida, do bom e do 

mau, tal como nós também guardamos as melhores memórias e as pio-

res! E talvez fosse isso, mas não me parece que fosse uma consciência 

que saiba que eu sou eu e que eu sei isto e fiz isto no meu passado.” 

 Ent.33 (sexo feminino, 26 anos): 

“[A minha crença]é um bocado filosofia budista, imaginas que a tua al-

ma é um ser autónomo, um ser de luz que tem um processo de cresci-

mento, e todas as vidas pelas quais passas tens desafios diferentes para 

que consigas ser um ser supremo e ter o descanso eterno. Mas todas as 

vidas são apenas um ciclo para que possas crescer interiormente e ser 

um dia um ser completamente equilibrado.” 

“[A alma]é uma consciência muito ténue, acho que a maior parte das 

pessoas não encontra essa consciência e perceber que muitas das coisas 

que estão a viver agora têm um porquê que vem de muito antes. Há mui-

tos medos que tens e que se calhar não consegues perceber nesta vida e 

que se pensares ou procurares ajuda para perceber isso vem de outra vi-

da e que se tens consciência dele agora é a altura de lidares com ele e o 

ultrapassares. Isso faz com que mais um ciclo seja ultrapassado e vás em 

frente. 

“Sim, a sensação de ser eu termina ao morrer, mas a minha sensação 

como ser que vai continuar a crescer, e vai continuar a viver e vai apare-
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cer mais na terra e conhecer outras pessoas e enfrentar outros desafios, 

isso vai continuar.” 

 

A5) VAM indefinida 

Ent.14 (sexo feminino, 27 anos): 

“Portanto a morte é, acaba por ser o fim da pessoa aqui na terra, essa 

pessoa deixa de ter a nossa companhia, de pessoas de quem gosta, e nós 

dela. Agora se vai para um sítio melhor isso ninguém sabe, ninguém po-

de saber.(…)Eu gosto de pensar que há qualquer coisa a seguir à morte, 

eu não tenho medo de morrer, nem nada, eu tenho amigos que têm pa-

vor, não gostam sequer de falar na morte, a mim não me assusta nada, 

sei que é a única coisa certa que nós temos, um dia toda a gente morre, 

não tenho medo nenhum. O que faço é tentar viver o melhor possível até 

chegar a minha hora. Mas gosto de acreditar que há qualquer coisa a 

seguir. 

“Não sei [como será essa outra vida]…já pensei que poderá haver um re-

nascimento, a nossa alma vir a reencarnar noutra pessoa que esteja a 

nascer, ou que haja uma vida noutro plano qualquer, há tantas pessoas 

que falam com espíritos, eu não nego nada disso, eu por mim…” 

 

Ent.25 (sexo masculino, 27 anos): 

“É muito difícil [dizer como será essa outra vida]…por isso é que é tão 

improvável, porque….que tipo de vida poderia ser senão igual à que te-

mos aqui, mas o quê: em que teria toda a comida, amor e amigos que 

quisesse? Deve haver algo muito maior, é verdade, mas gosto de não sa-

ber o que é e viver a vida buscando isso mas não me faz impressão que 

não saiba.”  

 

Ent.38 (sexo feminino, 26 anos): 

“[Acredito]que há qualquer coisa…mas não tenho nenhuma ideia concre-

ta. (…)Não acredito em termos de reencarnação, isso não acredito…é 

muito complicado, ponho muitas hipóteses e nenhuma me parece assim 
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muito plausível mas depois também não acredito que seja só isto, acaba 

e pronto.” 

  

B) Experiência de Imaginação da própria morte 

B1) Continuação do Eu 

Ent.15 (sexo feminino, 26 anos): 

“Era como se fosse eu a ver as outras pessoas, não via o meu corpo. (…) 

era como se fosse o meu corpo mas uma coisa oca, vazia, como se fosse 

só assim uma coisa a pairar, quase transparente, como às vezes se vê os 

fantasmas. Acho que era tipo isso.” 

Ent.18 (sexo feminino, 25 anos): 

“Quando eu pensei, estou morta, imaginei-me dentro do caixão a olhar 

para cima, e ver o caixão fechado, mas depois automaticamente pensei 

que não era possível, porque se estou morta não posso ver”. 

Ent.19 (sexo masculino, 28 anos): 

“(…) imaginei mesmo eu, o meu corpo, os meus olhos a ver o caixão, ti-

nha consciência que era eu e que estava morta.” 

Ent.21 (sexo feminino, 23 anos): 

“É como se fosse eu viva ainda a ver o meu funeral”. 

Ent.32 (sexo masculino, 22 anos): 

“Foi das duas maneiras, primeiro como se estivesse a ver o corpo porque 

estou a ver o corpo e o espaço à volta e depois já dentro do corpo a ver o 

espaço à volta de outra perspectiva. Mas mais dentro do corpo, só o iní-

cio é que foi mais fora.” 

Ent.37 (sexo feminino, 28 anos): 

“A imagem que me vem, também depende muito das circunstâncias, 

mas a imagem é quase sempre a mesma…eu imagino casinhas no céu e 

imagino todos os meus amigos a viver cada um na sua casinha e todos 

juntinhos, tipo condomínio”. 

B2) Observação da própria morte 
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Ent.1 (sexo feminino, 26 anos): 

“Eu estava simplesmente a ver a cena, a partir do plano em que eu 

costumo ver, sem me ver a mim própria. (…) eu imagino o que fica e 

não o que está. Não sei, também tenho dificuldade em posicionar-me 

na imagem…parece que ao tentar imaginar-me eu acabo por me fo-

car no que se passa depois da minha morte e não na minha morte em 

si, no que me acontece a mim, imagino como se estivesse lá a obser-

var os outros que permanecessem vivos.” 

Ent.10 (sexo masculino, 24 anos): 

“Eu imagino sempre uma bola, uma bola de luz. (…) Estou a vê-la de fo-

ra, lá está…” 

Ent.20 (sexo feminino, 23 anos): 

“Estava a ver-me deitada”. 

Ent.21 (sexo feminino, 23 anos): 

“É como se fosse eu viva ainda a ver o meu funeral, é mais como se fosse 

uma imagem do futuro.[Estou mais como uma observadora] porque pa-

ra mim é impossível ser uma participante nessa imagem (…) é uma situa-

ção impossível, nunca haverá possibilidade de isso acontecer, por isso 

acho que a única maneira como o meu inconsciente consegue imaginar a 

cena é eu estando a observar.” 

Ent.29(sexo feminino, 23 anos): 

“Não sei…estou só deitada e está escuro. Eu estou-me a ver a mim, o que 

é estranho.  

É o que me surge, mas não sei se seria, ou simplesmente porque como 

sou eu que estou a imaginar e então tenho de imaginar de fora e posso 

estar a ver o corpo em imagem distante.” 

Ent.38 (sexo feminino, 26 anos): 

“(…) é o que me vem sempre à cabeça, é a imagem de estar a ver as pes-

soas e conseguir ver o meu corpo”. 

 

B3) Continuação ligada ao corpo  
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Ent.2 (sexo feminino, 23 anos): 

“E às vezes é surreal, às vezes eu imagino-me a mim mesma fechada 

dentro de um caixão ainda a existir, então às vezes é mesmo aquele su-

foco, porque eu tenho a noção de que não existo debaixo do caixão mas 

há uma parte de mim que me imagina a sair de lá de dentro como se 

ainda estivesse viva. Eu estou lá dentro, e estou morta, mas estou viva!” 

Ent.15 (sexo feminino, 26 anos): 

“Era como se fosse eu a ver as outras pessoas, não via o meu cor-

po.(…)Era como se fosse o meu corpo mas uma coisa oca, vazia, como se 

fosse só assim uma coisa a pairar, quase transparente, como às vezes se 

vê os fantasmas.” 

Ent.19 (sexo masculino, 28 anos): 

“É abrir os olhos e estar num sítio diferente, escuro, sozinho. O sítio era 

escuro e eu estava à procura.” 

 

Ent.23 (sexo masculino, 26 anos): 

“Tentei imaginar-me morto e imagino-me numa posição inanimada, o 

meu corpo sem vida mas com consciência da dor que as pessoas sentem. 

(…) A perspectiva é do corpo inanimado. Como se estivesse deitado e as 

pessoas por cima de mim.” 

Ent.24 (sexo masculino, 24 anos): 

“[Era como se estivesse preso ao corpo] , acompanhada da sensação de 

imobilidade, um bocado de chatice “bolas estou morto”. 

Ent.28 (sexo masculino, 26 anos):     

   

 “Estava dentro do caixão e sabia que tinha morrido”.  

Ent.32 (sexo masculino, 22 anos): 

“Foi das duas maneiras, primeiro como se estivesse a ver o corpo porque 

estou a ver o corpo e o espaço à volta e depois já dentro do corpo a ver o 

espaço à volta de outra perspectiva. Mas mais dentro do corpo, só o iní-

cio é que foi mais fora.” 
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B4) Impossibilidade de imaginar a morte como fim total do Eu 

Ent.2 (sexo feminino, 23 anos): 

“É que de facto é muito difícil imaginar, eu posso tentar imaginar-me lá 

no caixão, a A124 morta, mas eu ainda estou a ver, e ainda sou eu a vê-la; 

mesmo que não seja a A a tentar abrir o caixão, eu quando estou a ima-

ginar eu estou lá não é?” 

Ent.12 (sexo masculino, 26 anos): 

“Porque isto de imaginar, continuo a ser eu, eu estou aqui a imaginar, 

não consigo, para isso teria de fazer um grande esforço e pensar “estou 

mesmo morto”. 

 Ent.23 (sexo masculino, 26 anos): 

“Não [consigo imaginar-me mesmo morto], porque se me imaginar mor-

to com consciência da morte isso é uma fantasia enquanto estou vivo. 

Por já ter percebido isso e achar que estou a fazer o exercício em vivo 

com uma consciência que tem de ser manter viva, é que então eu gosta-

va de ter a experiência próxima da morte, aí é que é a experiência limite 

aí é que vai ser a prova.” 

 

Ent.25 (sexo feminino, 27 anos): 

“Sim [é impossível imaginar o fim, é como se houvesse], um curto-

circuito. Tipo acabou a capacidade do meu cérebro para compreender.(… 

)se calhar a evolução não esperava que surgisse um ser vivo que alguma 

vez perguntasse isso e então o nosso cérebro não sabe!” 

 

“Sim, é uma situação impossível, nunca haverá possibilidade de isso 

acontecer, por isso acho que a única maneira como o meu inconsciente 

consegue imaginar a cena é eu estando a observar.  

“Não consigo imaginar ou chegar perto de compreender o que seja [o 

nada]. O que não é compreensível para nós assusta-nos muito”. 

                                                   
124

 O nome próprio da entrevistada foi retirado para garantir a confidencialidade e anonimato dos 

dados. 
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Ent.26 (sexo masculino, 24 anos: 
“Eu até tinha sonhos em que imaginava as coisas a desaparecerem à mi-

nha volta, livros, objectos, planetas e luzes tudo, até que eu também su-

postamente desaparecia, mas eu voltava a ver tudo outra vez, era im-

possível imaginar o nada. Mas a ideia de chegar lá e de existir lá um na-

da, era essa a ideia que tinha de morte.” 

Ent.29 (sexo feminino, 23 anos):  

“Sim, porque além disso quando terminar, é muito difícil imaginar o va-

zio, o apagar, não consigo imaginar a inconsciência. É como desmaiar 

mas depois nós acordamos e temos a consciência de que desmaiamos, 

só que sem a segunda parte. Imagino isso, que nunca teremos a consci-

encialização daquilo que aconteceu porque simplesmente apagamos.” 

B5) Ausência do Eu 

Ent.8 (sexo feminino, 26 anos): 

“Se me questionas o que é para mim a morte e o após a morte é esse es-

paço. O nada”. 

Ent.6 (sexo feminino, 28 anos): 

“ Se tivesse de usar a minha imaginação para descrever o estar morto te-

ria de dizer que é um estado de escuridão, de mergulho na escuri-

dão…aliás no meu sonho quando acordei eu já estava imersa nessa escu-

ridão nessa ausência de tudo, de sentimentos e de mim própria.” 

“Não era uma coisa negativa, nem desconfortável, era muito forte, era 

mesmo o vazio total.” (Ent.6, sexo feminino, 28 anos) 

Ent.11 (sexo masculino, 28 anos): 

“É um desligar (…) um fim.” 

  

Ent.13 (sexo masculino, 22 anos): 

“Eu encaro a coisa como um fim, obviamente que muita gente vai chorar 

e sentir a minha falta, mas é um fim, o fim da minha vida, eu não existo, 

as pessoas têm que gerir a vida delas sem mim.” 

Ent.27 (sexo masculino, 24 anos): 
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“Sim, lá está…essa ausência de consciência, imaginar-me sem consciên-

cia de mim. Não consigo compreender ou representar para mim mesmo 

que ou estou morto ou estou vivo, é aquele negro absoluto e a inconsci-

ência dessa própria escuridão.”  

 

Ent.30 (sexo masculino, 27 anos): 

“Sim, [imaginei] o que será não haver um sujeito a observar a realidade.” 

 B6) Imaginação do momento anterior à morte 

Ent.36 (Sexo feminino, 30 anos): 

“Não, não imagino, é mais o processo morte e quando muito, consigo 

imaginar-me nas marquesas a ser-me feita uma autópsia, mas caixões 

não. Eu estava doente num hospital, ou algo assim.” 

C) Tipos de imagem relatados 

C1) Caixão 

Ent.2 (sexo feminino, 23 anos): 

“(…) eu imagino-me a mim mesma fechada dentro de um caixão ainda a 

existir. Então às vezes é mesmo aquele sufoco, porque eu tenho a noção 

de que não existo debaixo do caixão, mas há uma parte de mim que me 

imagina a sair de lá de dentro como se ainda estivesse viva”. 

Ent.4 (sexo feminino, 23 anos): 

“Pensar em mim morta só penso em mim inanimada, num caixão”.  

Ent.12 (sexo masculino, 26 anos): 

“As imagens que me vieram à cabeça foram as dos meus dois avós mais 

velhos, que é a pessoa está sem vida no caixão, naquela cerimónia de 

corpo presente”. 

Ent.16 (sexo masculino, 27 anos): 
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“Outra imagem comum é a de ver as pessoas que irão estar no meu fu-

neral. Vejo um funeral, as pessoas que lá estarão e um caixão fechado 

onde eu estarei.” 

 

Ent.18 (sexo feminino, 25 anos): 

“Quando eu pensei, estou morta, imaginei-me dentro do caixão a olhar 

para cima e ver o caixão fechado”. 

Ent.28 (sexo masculino, 26 anos): 

“Um caixão com terra por cima”.  

C2) Cemitério 

Ent.22 (sexo feminino, 23 anos): 

“Uma pessoa imagina logo o cemitério.”  

Ent.24 (sexo masculino, 24 anos): 

“Como vejo a minha vida a terminar ali, quando penso na morte e após a 

morte só imagino aquela situação, de estar no cemitério, dentro de um 

caixão”. 

Ent.33 (sexo feminino, 26 anos): 

“Relva verde, um sitio muito tranquilo. As pessoas podem estar a chorar, 

mas não choram como aquele…vejo como uma coisa tranquila que as 

pessoas vão aceitar.” 

C3) (O próprio) corpo inanimado 

Ent.13 (sexo masculino, 22 anos): 

“O meu corpo dentro de um caixão, a deteriorar-se, as máculas a entra-

rem para a terra”. 

Ent.14 (sexo feminino, 27 anos): 

“A única coisa que eu vejo é a mim morta, de cima (…) eu vejo-me morta 

ou no chão e já estou sempre fora do meu corpo, num ápice a pessoa já 

está morta e num plano superior, já estou a olhar-me de cima”. 



 429 

Ent.20 (sexo feminino, 23 anos): 

“Estou a imaginar-me deitada, gelada, branquinha, mas só isso”. 

Ent.21 (sexo feminino, 23 anos): 

  “(…)vejo o meu corpo deitado num caixão.” 

Ent.29 (sexo feminino, 23 anos): 

“Não sei…estou só deitada e está escuro. Eu estou a ver-me a mim, o que 

é estranho”. 

Ent.38 (sexo feminino, 26 anos): 

“(…)o que me vem sempre à cabeça é a imagem de estar a ver as pesso-

as e conseguir ver o meu corpo”.  

C4) Energia 

Ent.6 (sexo feminino, 28 anos): 

“Ah… vi luz branca, como uma energia, eu era a energia.” 

C5) Escuridão 

Ent.8 (sexo feminino, 26 anos): 

“Para já é como se estivesses numa escuridão imensa e  sem teres cami-

nho, não saberes para onde ires, aquela confusão de não teres um senti-

do”.  

Ent.10 (Sexo masculino, 24 anos): 

“O fim, o preto, a ausência”.  

Ent.24 (sexo masculino, 24 anos): 

“Pelo menos aquilo que me aconteceu, foi que não me consegui abstrair 

da ideia de estar dentro do caixão, por isso seria a escuridão, o caixão…a 

parte de dentro costuma ser forrada, mas ver a escuridão e até ver para 

lá do caixão, ver a terra e os vermes, o cheiro a terra molhada…”  

Ent.27 (sexo masculino, 24 anos): 

“Não consigo compreender ou representar para mim mesmo que estou 

morto ou estou vivo, é aquele negro absoluto e a inconsciência dessa 

própria escuridão” (Ent.27). 

“(…)é mesmo esse negro irreconhecível, porque não há consciência de 

estar morto. É complicado.”  

Ent.30 (sexo masculino, 27 anos): 

“Só o negro total” 
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Ent.36 (sexo feminino, 30 anos): 

“O escuro, o nada mesmo”. 

C6) Funeral 

Ent.1 (sexo feminino, 26 anos): 

“Imagino sempre no momento exactamente posterior à morte, até à 

fase de luto, do funeral”. 

Ent.5 (sexo masculino, 25 anos): 

“[Imaginei que] os outros estavam presentes no meu funeral”. 

Ent.12 (sexo masculino, 26 anos): 

“As imagens que me vieram à cabeça foram as dos meus dois avós mais 

velhos, que é a pessoa está sem vida no caixão, naquela cerimónia de 

corpo presente e depois no cemitério, durante o funeral.” 

Ent.15 (sexo feminino, 26 anos): 

“É mesmo as imagens dos velórios, as pessoas a velarem as pessoas, 

uma pessoa está ali, está morta, está estendida e os outros estão a de-

monstrar a sua amizade com a família”. 

 Ent.21 (sexo feminino, 23 anos): 

“[Estou no meu funeral] e o meu corpo está deitado num caixão.”  

Ent.33 (sexo feminino, 26 anos): 

“Olha, a primeira imagem é um funeral mesmo mítico de cinema (…) rel-

va verde, um sítio muito tranquilo. As pessoas podem estar a chorar, 

mas não choram como aquele…vejo como uma coisa tranquila que as 

pessoas vão aceitar”. 

 

C7) Hospital 

Ent.36 (sexo feminino, 30 anos): 
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“Eu imagino-me sempre numa cama de hospital, com os tubos. Imagino 

mais o processo de morte e quando muito, consigo imaginar-me nas 

marquesas a ser-me feita uma autópsia, mas caixões não.”  

C8) Luz 

Ent.5 (sexo masculino, 25 anos): 

“Imagino assim uma luz a apagar-se e pronto, nada mais”  

Ent.10 (sexo masculino, 24 anos): 

“Sim, eu imagino sempre uma bola, uma bola de luz”. 

C9) Reacção dos entes queridos 

Ent.1 (sexo feminino, 26 anos): 

“Imagem da minha mãe a chorar”.  

Ent.11 (sexo masculino, 28 anos): 

“O que me vem imediatamente a seguir é a reacção das pessoas que cá 

ficam”. 

Ent.15 (sexo feminino, 26 anos): 

“É as pessoas de quem gosto, basicamente. Estou só a vê-las, é como se 

estivessem a passar à minha frente. A primeira pessoa que vi foi o meu 

namorado.”  

Ent.21 (sexo feminino, 23 anos): 

“Não consigo imaginar o que seria para mim, só para os outros. As pes-

soas que são importantes para mim, a dor delas”. 

  

Ent.31 (sexo masculino, 27 anos): 

“Vi assim uma espécie de seara com algum vento e as pessoas um boca-

do chorosas, alguma violência de expressões, mas foi assim tudo muito 

confuso”. 

Ent.33 (sexo feminino, 26 anos): 
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“Olha, a primeira imagem é um funeral mesmo mítico de cinema (…) rel-

va verde, um sítio muito tranquilo. As pessoas podem estar a chorar, 

mas não choram como aquele…vejo como uma coisa tranquila que as 

pessoas vão aceitar”. 

C10) Vazio 

Ent.6 (sexo feminino, 28 anos): 

“A ultima vez foi muito forte em que de repente eu senti o nada, não ha-

via nada mesmo, a minha ultima consciência foi “então é isto, pronto”, e 

depois era uma escuridão era o nada, era tão forte que claro que acor-

dei.” 

Ent.8 (sexo feminino, 26 anos): 

“Uma imagem que me aparece muito é o espaço, a escuridão, aquele va-

zio que existe lá.” 

  Ent.10 (sexo masculino, 24 anos): 

“Imagino o fim, o preto, a ausência”. 

Ent.26 (sexo feminino, 30 anos): 

“O escuro, o nada mesmo.” 

Ent.30 (sexo masculino, 27 anos): 

“[Vi] nada. Só o negro total.” 

Ent.40 (sexo masculino, 23 anos): 

“É um bocado ver primeiro, a primeira imagem é estar com olhos fecha-

dos, uma coisa escura, a imagem mais pessimista que tenho é um vazio, 

algo que acaba.” 

D) Representação do Eu-morto 

       D1) Tipos de Representação do Eu-morto 

D1.1) Eu-morto semelhante ao experienciado em vida 

Ent.5 (sexo masculino, 25 anos): 
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“Não, como se tivesse imobilizado e não me conseguisse mexer, como se 

estivesse sobre o efeito de uma droga qualquer e conseguisse abrir os 

olhos lentamente e observar, mas não conseguisse comunicar, produzir 

uma reacção que os outros se apercebessem que eu tivesse vivo.” 

Ent.7 (sexo feminino, 25 anos): 

“Na minha ideia estarei num ponto em que não poderei intervir como ac-

tualmente, mas que estou como observadora, observo de fora, não acre-

dito que deixe de ter contacto com aqueles que ficam.” 

Ent.11 (sexo masculino, 28 anos): 

“Seria uma vida de estar à espera, de pensar, de observar, talvez ter 

memórias mas não actividades.” 

 

Ent.18 (sexo feminino, 25 anos): 

“(…)imaginei mesmo eu, o meu corpo, os meus olhos a ver o caixão, ti-

nha consciência que era eu e que estava morta.” 

Ent.35 (sexo masculino, 20 anos): 

“Continuava a poder ver e estar junto das pessoas que gosto, e depois 

poderia ir para todos os cantos do mundo.” 

Ent.37 (sexo feminino, 28 anos): 

“Acho que seria a mesma pessoa mas mais calma, porque não associo 

essa vida ao trabalho (risos), é o paraíso, ou então faríamos só aquilo de 

que gostamos, andávamos sempre felizes.” 

D1.2) Eu-morto distinto do experienciado em vida 

Ent.10 (sexo masculino, 24 anos): 

“Acho que não seria de uma identidade, normalmente a identidade está 

ligada à especificidade e eu acho que seria ligado sim à não especificida-

de, ao absoluto.” 

Ent.13 (sexo masculino, 22 anos): 

“É-me diferente imaginar uma existência sem parte física, mas faria mais 

sentido uma existência não física, e apenas um estado de ser. (…) Estás 
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ligada aos sentimentos de tudo o que te rodeia. A sensação de presença, 

mas não consigo imaginar isso como tu sozinho, como um indivíduo só”. 

“Seria algo como estar ligado a tudo à nossa volta. A sensação de per-

tença, de não ser um individuo separado. Se há uma vida após a morte 

seria de fusão, não de separação como em vida”. (Ent. 13, sexo masculi-

no, 22 anos) 

 

Ent.16 (sexo masculino, 27 anos): 

“Eu iria mais para o campo da energia, tanto não necessariamente a al-

ma, um ser invisível, uma representação mas mais o que resulta e resul-

tou de nós ao longo da nossa vida. (…)Seria uma energia, uma consciên-

cia, energia qualquer.” 

Ent.20 (sexo feminino, 23 anos): 

“Eu acho que nós temos aquela parte física e de energia, a que chamam 

alma. E acho que essa parte é capaz de sobreviver, assim como consciên-

cia. Essa energia, consciência, seria algo imaterial, etéreo, existe porque 

existe, não porque tem partículas ou pode ser definida, são fragmentos 

de situações que são boas ou más que marcaram aquela consciência.” 

D1.3) Eu-morto não existente 

Ent.27 (sexo masculino, 24 anos): 

“Essa ausência de consciência, imaginar-me sem consciência de mim. 

Não consigo compreender ou representar para mim mesmo que ou estou 

morto ou estou vivo, é aquele negro absoluto e a inconsciência dessa 

própria escuridão.” 

“Não consigo imaginar uma existência após a  morte, não faz sentido”. 

Ent.34 (sexo masculino, 27 anos): 

“[Só consigo imaginar uma continuidade] pela cena material, de estar na 

cadeia alimentar. A ideia romântica de pegarem no teu corpo, cavarem 

um bocado no terreno e porem-te lá e cresce uma árvore ou arbusto, dá 

fruto e alguém come daquilo.” 

D2) Experiências do Eu-morto 
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D2.1) Psicobiológicas  

(Nenhuma referência foi codificada nesta sub-categoria, pois nenhum 

entrevistado afirmou a possibilidade de ter este tipo de experiências 

após a morte. No Cap.6, pág. 185 foi dado um exemplo de como as pes-

soas negavam a possibilidade deste tipo de experiências acontecer). 

C2.2) Perceptivas 

Ent.8 (sexo feminino, 26 anos): 

“É como se fosse uma história no ecrã e eu estivesse apenas do outro la-

do a observar, agora se tem corpo ou não, não sei. Apenas sei que sou 

alguém que está a ver mas que não consegue ter qualquer tipo de mani-

pulação sobre aquilo que está a acontecer”. 

Ent.22 (sexo feminino, 23 anos): 

“É uma música mais interna, não é como ouvir a música, mas ouvir a 

música na cabeça, porque acho que é a mesma sensação”. 

Ent.23 (sexo masculino, 26 anos): 

“Era como se estivesse em campo aberto e via o céu e a minha namora-

da debruçada sobre mim, triste”. 

Ent.25 (sexo masculino, 27 anos): 

“Sim, estava de fora, via-me a mim e aos outros”.  

Ent.26 (sexo masculino, 24 anos): 

“Tocar não, já tentei mas nunca consigo, era como se fosse ar. Cheirar 

nem me passou pela cabeça…é mais mesmo o ver e ouvir. Nunca falava, 

cheirava…nem me passou pela cabeça isso sequer”. 

Ent.33 (sexo feminino, 26 anos): 

“Poderia ouvir música mas não teria um rádio…”  

Ent.40 (sexo masculino, 23 anos): 

“ Posso ver, ouvir, mas não posso tocar nem…é como se fosse só um me-

ro observador, não interajo com nada, limito-me a observar”. 

C2.3) Emocionais 

Ent.9 (sexo feminino 26 anos): 
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“Penso que vou estar com Jesus e que não vou, se calhar, ter este corpo 

carnal, vou ter um corpo espiritual e para mim vai ser uma alegria”. 

Ent.23 (Sexo masculino, 26 anos): 

“Sim [continuava apaixonado por ela]”.  

Ent.24 (sexo masculino, 24 anos): 

“Eu poderia estar zangada, mas acho que passado um bocado isso deixa-

ria de fazer sentido e de lhe dar importância, mas seria possível”. 

Ent.25 (sexo masculino, 27 anos): 

“É muito estranho, porque a questão de continuar a ter os sentimentos 

ainda humanos…temos a noção de que algumas coisas deixariam de ter 

importância, mas ao mesmo tempo parece lógico que tivéssemos isso”. 

Ent.32 (sexo masculino, 22 anos): 

“Como se continuasse consciente para sentir essa tal paz, essa calma”. 

Ent.40 (Sexo masculino, 23 anos): 

“É um bocado angustiante e aflitivo…estarmos ali rodeados de nada, no 

escuro, sabermos que estamos ali e morremos, não podemos fazer na-

da…”. 

C2.4) Epistémicas 

Ent.5 (Sexo masculino, 25 anos): 

“É isso que imagino (…)uma pessoa morta se pudesse ter algum tipo de 

consciência estaria imobilizada e poderia observar os outros.”  

Ent.8 (Sexo feminino, 26 anos): 

“Para já é como se estivesses numa escuridão imensa e sem teres cami-

nho, não saberes para onde ires, aquela confusão de não teres um senti-

do”. 

Ent.11 (Sexo masculino, 28 anos): 

“Seria uma vida de estar à espera, de pensar, de observar, talvez ter 

memórias mas não actividades.” 

Ent.18 (sexo feminino, 25 anos): 

“Tinha consciência que era eu e que estava morta”. 
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Ent.23 (sexo masculino, 26 anos): 

“Estava deitado, inanimado e com consciência de que estava morto”. 

“Tentei imaginar-me morto e imagino-me numa posição inanimada, o 

meu corpo sem vida mas com consciência da dor que as pessoas sen-

tem.”  

Ent.40 (Sexo masculino, 23 anos): 

“Sim, estou consciente (…) [e] acabo por ter memórias senão não ia ver 

as pessoas que conhecia.”  

C2.5) Motivacionais 

Ent.2 (sexo feminino, 23 anos): 

“(…)ninguém sabe que tu existes, mas tu ainda continuas a pensar e que-

res falar com outras pessoas, mas estás lá dentro”.  

Ent.9 (sexo feminino, 26 anos): 

“Desejar estar com alguém, gostar de certas coisas… Sim, como desejar 

a tocar algum instrumento.” 

Ent.14 (sexo feminino, 17 anos): 

“Desejar estar com alguém ia acontecer-me de certeza.” 
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ANEXO C 

ESTUDO II: QUESTIONÁRIO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA 

PRÓPRIA MORTE (QRPM) 
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Questionário sobre a representação da própria morte 

 

 

 

Com este questionário pretendemos conhecer a forma como representa a sua 

própria morte. Estamos interessados na sua visão pessoal, não havendo respostas certas 

ou erradas aos exercícios e questões que se seguem. Pedimos-lhe por isso que confie 

nas suas primeiras impressões e ideias e que não censure a sua imaginação.  

O questionário é composto por perguntas de resposta aberta, em que lhe será 

dado espaço para escrever a sua resposta e por perguntas de resposta fechada, em que 

lhe será pedido que seleccione as opções que correspondem à sua resposta. Leia com 

atenção cada pergunta na sua totalidade antes de responder. Se aquilo que pretende-

mos saber com alguma questão não for claro, por favor, não hesite em pedir um escla-

recimento.  

Responda às perguntas sequencialmente e não volte atrás para mudar a sua 

resposta. Tenha atenção e responda a todas as questões. Algumas questões são reque-

ridas em função da resposta a questões anteriores. Tenha muita atenção e não se es-

queça de responder a essas questões caso lhe seja pedido que o faça. A informação 

recolhida permanecerá confidencial e será apenas utilizada para o estudo. Cada questi-

onário ficará associado a um número, de forma a garantir o anonimato dos seus dados.  

Se se sentir desconfortável ou emocionalmente perturbado ao responder a este 

questionário não deve continuar a responder.  
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1.Exercicio de imaginação da própria morte 

Para começar, vamos pedir-lhe que faça um pequeno exercício de imaginação. 

Leia primeiro as instruções para este exercício até ao fim e depois inicie-o de acordo 

com o indicado. Para se concentrar melhor, poderá ser aconselhável fechar os olhos.  

O que queremos é que imagine que morreu e está morto(a). Concentre-se na 

tentativa de se imaginar morto(a). Concentre-se nas imagens mentais que lhe surgem 

quando tenta imaginar-se morto(a). 

 

Mantenha o exercício por alguns segundos, e depois descreva brevemente aqui-

lo que imaginou: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2.Seleccione qual(is) destas imagens surgiram durante o seu exercício de imaginação: 

 

Caixão 

 

Cemitério 

 

Energia luminosa 

 

 Escuridão/ tudo negro 

 

Funeral 

 

Hospital 

 

Luz  
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 O meu corpo inanimado 

 

Reacção dos entes queridos 

 

Vazio 

 

Outros: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Assinale as experiências que correspondem melhor ao que sentiu e imaginou duran-

te o exercicio de há pouco. Pode assinalar vários itens desde que todos correspondam 

a aspectos da sua experiência de imaginação. 

 

Imaginei a ausência de mim mesmo(a).  

 

Foi como se estivesse a observar a morte do meu corpo, mas eu continuava a existir e 

a observar o que estava a acontecer. 

 

Senti que eu continuava a existir de alguma forma, pois ainda esta a ver o mundo à 

minha volta e a ter a capacidade de pensar e ter consciência de mim. 

 

Tentei imaginar o nada, o vazio absoluto, mas foi muito difícil.  

 

Imaginei-me no meu funeral, estava a ver o meu corpo e as pessoas à volta do caixão, 

mas eles não podiam ver-me e/ou saber que eu estava ali. 

 

Imaginei que estava deitado dentro do caixão e continuava a ver, a sentir e a ter 

consciência de mim próprio. 

 

Imaginei o momento em que estava a morrer e o que sentia nessa altura. 

 

Tive a sensação de ser muito difícil ou mesmo impossível imaginar a minha morte 

como o fim total de mim próprio(a). 

 

Imaginei o fim completo de mim próprio(a). 

 

Imaginei-me após a morte, a pairar invisível, ainda consciente de mim próprio. 
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Imaginei-me deitado(a) e via as coisas de baixo para cima, como se estivesse dentro 

do caixão. Podia pensar ainda e ver o que se passava à minha volta sem poder interagir. 

 

4. Quando se imaginou morto, imaginou que uma parte de si ainda continuava a 

existir? 

 

Sim    Responda à pergunta nº5 e ignore a pergunta nº6. 

Não   Vá directamente para a pergunta nº6 

 

5. Quando se imaginou a continuar a existir após a morte, que características suas e 

capacidades mentais e físicas manteve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

6. Se tivesse de imaginar uma vida após a morte, que características e capacidades 

físicas e mentais lhe faria mais sentido que continuasse a ter?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

 

7.Quais das seguintes experiências imaginou que continuavam numa vida após a 

morte (se respondeu ‘Não’ à pergunta nº4 tenha em conta aquilo que imaginou que 

poderia continuar numa vida após a morte na resposta à pergunta nº6): 

 

Necessidades fisiológicas (fome, calor, sede) 
 

Visão 
 

Audição 
 

Olfacto 
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Tacto 
 

Paladar 
 

Movimento 
 

Pensamento 
 

Memória 
 

Sentimentos e emoções 
 

Motivação (desejo e vontade) 
 

Sensação de coordenar o próprio comportamento 
 

Sensação de agir de acordo com as suas intenções 
 

Consciência de si mesmo 
 

Sensação de continuar a ser o mesmo(a) que antes de morrer 
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8.  Questões sobre o grau de dependência do corpo de várias experiencias 

Agora iremos pedir-lhe que faça uma pausa na tarefa anterior e que avalie várias 

experiências do dia-a-dia, de acordo com o grau em que normalmente as vive e sente 

como mais ou menos dependentes do corpo. As experiências que habitualmente associa 

mais ao seu corpo, que sente como mais físicas e centradas no seu corpo, deverão ser 

aqui consideradas como muito ou totalmente dependentes do corpo.  

Por favor, nas respostas a este questionário esqueça as suas crenças, o que sabe 

racional e objectivamente e responda apenas com base naquilo que sente.  

De forma a assinalar o grau de dependência do corpo de cada uma das 19 expe-

riências que se seguem, deverá assinalar o número da escala que lhe parece correspon-

der ao grau de dependência do corpo que atribui a cada experiência. A escala varia 

entre Totalmente independente do corpo (1) e acaba em Totalmente dependente do 

corpo (10). Quanto mais física e corporal for a experiência, maior será a sua classificação 

na escala. Veja os seguintes exemplos: 

             

 
Totalmente           

independente 
          

Totalmente 

dependente 

Sentir o cheiro de uma flor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

Pensar num problema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

Nas páginas que se seguem irá encontrar 19 itens. Responda a cada um sucessi-

vamente. Tenha em conta a sua reacção imediata a cada item e responda sem pensar 

demasiado. Se em comparação com itens seguintes desejar alterar a resposta a algum 

item, poderá fazê-lo desde que assinale claramente a sua resposta. Voltamos a recordá-

lo(a) que deverá responder com base naquilo que sente e não naquilo que sabe sobre o 

grau em que cada experiência depende do corpo. Por exemplo, ainda que saiba que 

precisa do seu cérebro para escrever, no seu dia-a-dia quando está a escrever um email 

ou uma carta, poderá sentir essa experiencia como pouco ou até nada física. É essa 

sensação que tem quando passa por cada uma das 19 experiências que se seguem que 

queremos que tenha em conta quando avaliar o seu grau de dependência do corpo. 
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Totalmente 

Independente 

           

Totalmente 

dependente 

             

1.Sentir Fome  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

2.Desejar estar com alguém  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

3. Sentir Calor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

4.Ouvir um som  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

5.Rir  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

6.Ver (atentamente)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

7.Concentrar-se num assunto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

8. Sentir-se triste  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

9. Sentir sede  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

10. Tomar uma decisão moral  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

11. Pensar sobre si próprio(a)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

12. Estar apaixonado(a)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

13. Tocar numa coisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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9. Questões sobre a plausibilidade de continuação após a morte de várias experiências 

 

Admita agora, independentemente daquilo em que acredita, que pode haver vi-

da depois da morte. Admitindo isso, iremos pedir-lhe que considere o grau em que seria 

plausível que cada uma das experiências anteriores pudesse continuar após a morte. 

Para isso irá usar uma escala que varia entre Nada plausível (1) e Muito plausível (10).  

Se achar que uma experiência não poderia continuar numa vida após a morte 

responda 1 (Nada plausível). Quanto maior for o grau em que achar que uma experiên-

cia poderia continuar após a morte, mais elevada deverá ser a sua resposta na escala, 

i.e, mais próxima do 10 (Muito plausível). 

Ao responder aos 19 itens, tenha em conta aquilo que imaginou durante o exer-

cício de imaginação e/ou aquilo que respondeu quando lhe foi pedido que imaginasse 

como é que poderia ser uma possível vida após a morte e não as suas crenças sobre o 

assunto. 

Vire a página para responder aos itens. Não tenha em conta a sua resposta a ca-

da item na escala anterior e não reveja as suas respostas sobre o grau de dependência 

do corpo. São tarefas separadas. Muito obrigado. 

             

14. Recordar momentos do passado  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

15.Ansiar por um acontecimento  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

16. Observar uma coisa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

17. Ter vontade de fazer uma coisa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

18. Escutar (atentamente)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

19. Sentir-se alegre  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



 449 

 

  

Nada 

Plausível 

      

 

     

Muito 

plausível 

             

1.Sentir Fome  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

2.Desejar estar com alguém  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

3. Sentir Calor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

4.Ouvir um som  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

5.Rir  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

6.Ver (atentamente)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

7.Concentrar-se num assunto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

8. Sentir-se triste  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

9. Sentir sede  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

10. Tomar uma decisão moral  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

11. Pensar sobre si próprio(a)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

12. Estar apaixonado(a)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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13. Tocar numa coisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

14. Recordar momentos do passado  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

15.Ansiar por um acontecimento  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

16. Observar uma coisa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

17. Ter vontade de fazer uma coisa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

18. Escutar (atentamente)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

19. Sentir-se alegre  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

 

10. Por favor, responda agora a algumas questões finais sobre as suas crenças: 

 

10.1 Acredita em alguma forma de vida após a morte ou imortalidade da alma? 

 

          

Não 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sim 

 

 

10.2 Descreva com detalhe a sua visão daquilo que será a vida após a morte: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 
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10.3 Assinale a resposta que faz um resumo mais completo e aproximado da sua 

posição relativamente à vida após a morte (por favor, assinale apenas uma resposta): 

 

Não acredito em qualquer forma de continuidade da vida após a morte. Quando 

morremos o nosso corpo deixa de funcionar e aquilo a que chamamos mente termina 

também. 

 

Não sei se há ou não uma vida após a morte mas não ponho essa hipótese de parte.  

 

 Não consigo imaginar-me a desaparecer totalmente. Parece-me possível que a vida 

continue de algum modo após a morte, mas não tenho a certeza se isso irá acontecer.  

 

Acredito que há uma vida após a morte. Nessa vida iremos estar noutra dimensão, 

mas continuaremos a ser nós próprios e teremos memória da nossa vida anterior. Talvez 

possamos comunicar com outras pessoas mortas.  

 

Acredito que uma parte de nós continua a existir depois da morte, mas essa existência 

não é consciente nem é reconhecida como a continuação de nós mesmos.  

 

Acredito que há alguma forma de vida após a morte mas não faço ideia de como 

possa ser. 

 

 

10.4.Acredita em Deus ou alguma força sobrenatural? 

 

          

Não 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sim 

 

10.5. Explique sucintamente como concebe Deus ou outra força sobrenatural. 

(Se não acredita de todo e respondeu 1, não precisa de responder. Se tem dúvida quanto à   

possibilidade de existência de Deus fale sobre isso e o que acha que Deus poderá ser) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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10.6. Considera-se religioso? 

 

          

Não 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sim 

 

10.7. Explique sucintamente qual é a sua crença religiosa no caso de ter alguma. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Sexo:  Feminino   Masculino     

Idade:_________________     Profissão:_______________________________________ 

Habilitações (indique grau académico e área de estudos): 

________________________________________________________________________ 

Já sofreu a morte de alguém próximo? 

 Não 

 Sim, há mais de 5 anos 

 Sim, há menos de 5 anos 

 Sim, há menos de 1 ano 

 

Já fez alguma tentativa de suicídio?               

Não     Sim  

 

Tem alguma doença terminal? 

Não     Sim    Há quanto tempo?____________________ 

 

Alguém próximo de si sofre de alguma doença terminal?                          

Não     Sim   

 

Como foi a experiência de responder a este questionário? Achou as perguntas claras? 

Sentiu-se confortável durante o processo de resposta? Deixe os seus comentários! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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ANEXO D 

ESTUDO II: EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS CODIFICADAS EM 

CADA TIPO DE CRENÇA RELIGIOSA (Categorias e Sub-categorias) 
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CR.1) Naturalismo 

 CR.1.1 Ateísmo 

 Q.10,13,14,16,20,27,29,33,34,36,37,38, 39, 44, 57, 60, 

66,73,74,85,101,112,113,119,120,125: 

Não religioso(a), sem crença em Deus
125

  

Q.70 (Sexo masculino, 23 anos):  

“Não se considera religioso. “Concebo Deus como algo que não existe, mas que tem um  

valor simbólico para que as pessoas se possam agarrar a qualquer coisa.”  

Q.87 (Sexo masculino, 20 anos): 

 “Acho que Deus é um ser com poderes sobrenaturais que foi concebido pelas pessoas 

para suportar algum medo da morte e como última opção a quem as pessoas apelam e 

que acredito não existir.”  

 CR.1.2 Agnosticismo 

 Q.2 (Sexo masculino, 20 anos): 

Relativamente à existência de Deus: “não posso provar se existe ou não existe por isso 

dou o benefício da dúvida”. 

Q.3 (Sexo feminino, 20 anos):  

“Não acredito que exista Deus, mas devido à complexidade do Universo e à sua extensão 

(infinita) admito que possa existir algo de superior, ainda que eu não conheça, nem te-

nha nenhuma crença nessa entidade.” 

Q.19 (Sexo feminino, 19 anos):  

“Acho que Deus ou forças sobrenaturais são tentativas de resposta a questões angusti-

antes e sem resposta objectiva. Talvez um dia a ciência consiga responder a tudo ou tal-

vez haja coisas que vão ficar para sempre sem resposta. Mas, na minha opinião, Deus e 

forças  

Q.35 (Sexo feminino, 20 anos):  

Sobre Deus: “nunca foi provada a sua existência mas considero-me bastante céptica”.  

 

CR.2) Teísmo 

                                                   
125

 Casos em que os inquiridos responderam 1 na escala que media o grau de crença em Deus e 

grau de religiosidade (1-10) e não responderam às perguntas abertas sobre a crença em Deus e crença 

religiosa. 
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 CR.2.1) Teísmo não alinhado 

Q.22 (Sexo feminino, 21 anos):  

“Fui educada na religião católica, mas com o passar do tempo fui criando ideias próprias 

e apesar de perceber que há muitas metáforas, também percebi que há coisas que não 

são bem assim e com as quais não concordo”. 

“Não acredito em Deus da forma como Ele nos é mostrado pela Igreja. Acredito que não 

estamos cá sozinhos e que deve existir algum tipo de força sobrenatural. Não sei como a 

concebo, mas certamente não é como sendo vingadora e cruel.” 

Q.24 (Sexo feminino, 21 anos):  

“Concebo Deus como um ser todo poderoso, grande e forte, mas que ninguém consegue 

ver (apenas imaginar!)” 

Q.102 (Sexo feminino, 20 anos):  

“Quando nós temos um aquário e temos os nossos peixinhos temos de zelar por eles 

mas os peixinhos cada vez são mais nem sempre conseguimos tomar conta deles. Assim 

como Deus a Terra é o aquário e os peixinhos somos nós e nem sempre Deus consegue 

ajudar todos.” 

 

 CR.2.2 Cristianismo 

Q.6 (Sexo feminino, 20 anos): 

 “Eu sou Cristã. Acredito no nascimento de cristo, na sua morte pelos nossos pecados, 

acredito que dentro de nós há o bem e o mal e que cada um escolhe o seu caminho, 

sempre com a ajuda de Deus.” 

“Deus é uma força que nos criou (não no sentido de corpo mas no sentido de alma) e 

que orienta a nossa vida, que nos mostra o bem e o mal, que nos faz viver e crescer e 

que nos ajuda a tomar o caminho certo para a felicidade”. 

Q.64 (Sexo feminino, 21 anos):  

[Sou] cristão. “Acredito que há alguém superior que criou tudo aquilo que conhecemos 

hoje, que criou a vida e tudo o que nela existe”. 

Q.76 (Sexo feminino, 20 anos):  

[Sou]testemunha de Jeová: “ Concebo Deus como sendo uma pessoa com corpo na for-

ma de espirito, que habita nos céus e com as características humanas no sentido “super-

lativo” ou “perfeito”, como aquele que nos criou, mas que não é responsável pela nossa 

morte. É um ser superior, todo-poderoso e omnipotente, cujo nome é Jeová (“Javé”). 

Q.79 (Sexo masculino, 20 anos):  



 458 

“Hoje em dia considero-me apenas Cristão. Já me considerei católico praticante mas de-

vido a alguns episódios afastei-me um pouco do catolicismo.” 

“Deus trata-se de uma força do bem que nos fez à sua imagem, apesar de se ter instau-

rado o pecado na terra. É acima de tudo um guia dos bons costumes.” 

  

CR.2.3 Catolicismo 

 Q.5 (Sexo masculino, 20 anos): 

“ [Sou] católico. Diz conceber Deus como uma “entidade gigante de grandes proporções 

capaz de fazer tudo o que nós conseguimos e não conseguimos fazer”. Acredita numa 

VAM noutra dimensão onde “entrarei em contacto com uma entidade superior com 

forma humana.” 

Q.17 (Sexo feminino, 20 anos): 

“[Sou]católica praticante. A minha fé é o que tenho de mais importante na minha vida.” 

“Deus é o criador, uma força só que está presente na terra como revelação do espirito 

santo. Deus tem todo o poder mas não o usa todo pois criou um homem livre. A melhor 

palavra para definir Deus é Amor. Deus é tudo o que existe que seja bom e tudo isso 

vem dele. 

Q.21 (Sexo feminino, 21 anos):  

“Sou cristã, sou católica: acredito em deus, acredito que Jesus é filho de Deus. Sou obe-

diente ao Papa. 

“Deus é Amor! É tudo aquilo que existe de bom, é amigo, é pai. É tudo!” 

Q.49 (Sexo masculino, 29 anos):  

“[Sou] Católico. “Acredito em Deus, rezo quase todos os dias e sinto que sem Deus não 

conseguia viver. A minha crença permite-me agarrar a vida de frente.” 

“Para mim Deus é uma força que explica o que a minha fraqueza e vulnerabilidade en-

quanto ser humano não consegue explicar. Acredito em Deus porque as coisas boas po-

deriam ter sido más e a força que tive para enfrentar as coisas más poderia ter sido fra-

queza. Tudo é contingente, arbitrário e instável se não for visto da perspectiva que Deus 

existe.” 
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 CR.2.4 Catolicismo não praticante 

Q.45 (Sexo feminino, 20 anos): 

 Cresceu num ambiente católico mas agora sente-se afastada, por ter visto “o fanatismo 

dentro da Igreja” (…)“preciso de acreditar numa VAM e às vezes acredito em Deus”. Te-

nho bastante dúvida quanto à existência de Deus que me parece mais uma invenção dos 

Homens, para seu sossego do que outra coisa. No entanto, o facto de existirem tantas 

pessoas a acreditar faz-me vacilar. Na possibilidade de Deus existir não consigo imaginar 

nada.” 

Q.62 (Sexo feminino, 20 anos):  

“Não acredito numa religião em especifico, embora tenha sido educado pela católica, 

por isso vou mais de encontro a essa. Acredito apenas em algo mais.” 

“Acredito em algo superior a nós, algo, embora não imaginemos sequer, será o perfeito, 

o certo, tudo. 

Q.65 (Sexo feminino, 20 anos): 

 “[Sou] católica não praticante”. 

“Concebo Deus como uma entidade superior que olha e vela por nós, com quem pode-

mos contar em situações de desespero e quando não há mais esperanças podemos agar-

rar-nos à fé – pelo menos é uma entidade que é uma fonte de conforto” 

Q. 69 (Sexo feminino, 21 anos):  

“Sou Católica apesar de não ir regularmente à Igreja”. 

“Deus é o criador do homem e quem guia toda a vida de uma pessoa. Possui uma capa-

cidade sobrenatural de ver, ajudar ou acudir os homens. É quem concebe o nosso desti-

no.” 

 

CR.3) Espiritualismo 

Q.58 (Sexo feminino, 21 anos):   

“Não possuo uma religião embora possua uma espiritualidade.” 

“Acredito não num Deus mas numa força superior reguladora, como a Natureza. Não 

acredito em  milagres ou santos e rituais religiosos e sim na lei da acção e reacção.” 

Q.67 (Sexo feminino, 20 anos): 
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 “Acredito que há uma força sobrenatural que nos protege, nos organiza e nos guia. Uma 

força sobrenatural que olha por nós. No entanto, não a categorizo como Deus ou como 

um dos vários deuses conhecidos. Há apenas algo”. 

Q.111 (Sexo masculino, 19 anos): 

“[Acredito]na natureza e nos seus deuses, eles comandam o nosso destino mas nós é 

que escolhemos o caminho para o conceber”. 

“Há deuses e espíritos para cada aspecto da vida e do mundo, sendo que os espíritos 

conduzem esses aspectos e os deuses comandam-nos. Tudo depende do equilíbrio entre 

eles e da forma como os humanos tiram partido desses aspectos.” 

 Q.126 (Sexo masculino, 27 anos): 

[Deus é algo] “impessoal, não tem de ter corpo. No fundo acredito em algo sobrenatural 

mas não lhe atribuo características físicas mas sim uma certa ideia do Ser, o Ideal para 

mim.” 

CR.4) Indecisão 

Q.15 (Sexo feminino, 22 anos):  

“Não sei se o que existe é Deus, e conscientemente nem sei se existe algo ou alguma 

força superior. O que eu sei é que eu e a maioria das pessoas precisa de acreditar que 

pelo menos existe algo a quem podemos pedir ajuda e com quem possamos contar nem 

que seja imaginariamente. Precisamos atribuir responsabilidade a algo que nos trans-

cende. Portanto sim, acredito que existe algo que nos orienta”. 

Q.59 (Sexo feminino, 21 anos):  

“É para mim muito difícil acreditar em Deus, a minha ideia é também confusa e a sua 

imagem por ir desde física (uma pessoa) a apenas uma energia, o que não faz muito sen-

tido. Não respondi 1 [na escala] porque apesar de não acreditar por vezes a necessidade 

de nos agarrarmos a alguma coisa é tão forte que não acreditando mas querendo acredi-

tar às vezes as atitudes são contraditórias.” 

Q.61 (Sexo feminino, 20 anos): 

 “Não tenho assim nenhuma crença religiosa, mas respeito quem tem e admito que por 

vezes possa ser um pouco religiosa”. 

“Não acredito plenamente que possa existir um Deus nem forças sobrenaturais mas 

também a verdade é que não consigo desmentir que em algumas situações do dia-a-dia 

parece por vezes existir algo que não depende de nós e que não lembrava a ninguém 

acontecer”. 

Q.106 (Sexo masculino, 20 anos): 

“Tenho dúvidas quanto à possibilidade de existência de Deus. Poderá ser uma força so-

brenatural que de alguma forma controla o nosso destino.” 
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ANEXO E 

ESTUDO III: QUESTIONÁRIO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA 

PRÓPRIA MORTE (Versão online) 
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Questionário sobre a representação da 

própria morte 

Com este questionário pretendemos conhecer a forma como representa a sua 

própria morte. Estamos interessados na sua visão pessoal, não havendo respostas 

certas ou erradas aos exercícios e questões que se seguem. Pedimos-lhe por isso 

que confie nas suas primeiras impressões e que não censure a sua imaginação. O 

questionário é composto por perguntas de resposta aberta, em que lhe será dado 

espaço para escrever a sua resposta, e por perguntas de resposta fechada, em que 

lhe será pedido que seleccione as opções que correspondem às suas ideias. Leia 

com atenção cada pergunta na sua totalidade antes de responder. Se aquilo que 

pretendemos saber com alguma questão não for claro, por favor, não hesite em 

pedir um esclarecimento para o email: projectormorte@gmail.com Responda às 

perguntas sequencialmente e não volte atrás para mudar respostas anteriores.Por 

favor, responda a todas as questões. A informação recolhida permanecerá confi-

dencial e será apenas utilizada para o estudo.Cada questionário fica associado a 

um número, de forma a garantir o total anonimato dos seus dados. Muito obrigado 

pela sua colaboração! Se a resposta a este questionário o perturbar de alguma 

forma, pare de responder.  

* Required 

 

Imaginação da própria morte 

 

1.Exercicio de imaginação da própria morte * Para começar, vamos pedir-lhe que 

faça um pequeno exercício de imaginação. Leia primeiro as instruções para este 

exercício até ao fim e depois inicie-o de acordo com o indicado. Para se concen-

trar melhor, poderá ser aconselhável fechar os olhos. O que queremos é que ima-

gine que morreu e está morto(a). Concentre-se na tentativa de se imaginar mor-

to(a). Concentre-se nas imagens mentais que lhe surgem quando tenta imaginar-se 

morto(a).Mantenha o exercício por alguns segundos, e depois descreva brevemen-

te aquilo que imaginou.  

 

2.Seleccione qual(is) destas imagens surgiram durante o seu exercício de imagi-

nação *  

 Caixão 

 Cemitério 

 Energia Luminosa 

mailto:projectormorte@gmail.com
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 Escuridão 

 Funeral 

 Hospital 

 Luz 

 O meu corpo inanimado 

 Reacção dos entes queridos 

 Vazio 

 Outra(s) 

 

3. Se respondeu 'Outra(s)' à pergunta anterior, diga quais foram as outras imagens 

que lhe surgiram durante o exercício de imaginação. 

 
 

4. Leia com atenção as afirmações que se seguem, e em seguida, avalie o grau em 

que cada uma delas corresponde ao que sentiu e imaginou durante o exercício de 

há pouco. A escala através da qual fará essa avaliação varia entre 1 (Não corres-

ponde) e 10 (Corresponde Totalmente). Quanto melhor uma frase descrever o que 

imaginou e sentiu durante o exercício, maior deverá ser o número assinalado na 

escala.  

 

Foi como se estivesse a observar a morte do meu corpo, mas eu continuava a 

existir e a observar o que estava a acontecer. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não 

corres-

ponde 
          

Correspon-

de Comple-

tamente 

 

Senti que eu continuava a existir de alguma forma, pois ainda estava a ver o mun-

do à minha volta e a ter a capacidade de pensar e ter consciência de mim. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não cor-

responde           

Corresponde 

Completamen-

te 
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Imaginei o fim completo de mim próprio(a). *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não cor-

responde           

Corresponde 

Completamen-

te 

 

Imaginei que estava deitado dentro do caixão e continuava a ver, a sentir e a ter 

consciência de mim próprio. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não cor-

responde           

Corresponde 

Completa-

mente 

 

Imaginei o momento em que estava a morrer e o que sentia nessa altura. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não cor-

responde           

Corresponde 

Completa-

mente 

 

Tive a sensação de ser muito difícil ou mesmo impossível imaginar a minha morte 

como o fim total de mim próprio(a). *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não cor-

responde           

Corresponde 

Completamen-

te 

 

 

5. Tendo em conta a forma como se imaginou a continuar a existir após a morte 

durante o exercício de imaginação, avalie o grau em que seria plausível poder 

continuar a ter as seguintes características e experiências numa vida após a morte. 

Se respondeu 'Não' à pergunta anterior, responda agora tendo em conta aquilo que 

imagina que poderia continuar a ser e a fazer numa possível vida após a morte. 

Para avaliar a plausibilidade de cada experiência e característica poder continuar 

numa vida após a morte, usará uma escala que varia entre 1( Nada Plausível) e 10 

(Muito Plausível).Quanto maior for o grau em que acha que uma experiência 

poderia continuar após a morte, mais elevada deverá ser a sua resposta na escala. 

 
 

Necessidades fisiológicas (fome, calor, sede) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada Plau-

sível           
Muito 

Plausível 
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Visão *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Audição *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Olfacto *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Tacto *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Paladar *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Movimento *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Capacidade de comunicar/ Falar *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Pensamento *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Memória *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Sentimentos e emoções *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Motivação (desejo e vontade) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Personalidade *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Aspecto físico *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Valores Morais *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Sensação de coordenar o próprio comportamento *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Sensação de agir de acordo com as suas intenções *  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Consciência de si mesmo(a) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

 

Sensação de continuar a ser o(a) mesmo(a) que era antes de morrer *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

 

Grau de dependência do corpo de várias experiên-

cias do dia-a-dia 

 

6. Instruções e exemplo da escala de resposta Agora iremos pedir-lhe que avalie 

várias experiências do dia-a-dia , de acordo com o grau em que normalmente as 

vive e sente como mais ou menos dependentes do corpo. As experiências que 

habitualmente associa mais ao seu corpo, que sente como mais físicas e centradas 

no seu corpo, deverão ser aqui consideradas como muito ou totalmente dependen-

tes do corpo. Por favor, nas respostas a este questionário esqueça as suas crenças, 

o que sabe racional e objectivamente e responda apenas com base naquilo que 

sente. De forma a indicar o grau de dependência do corpo de cada uma das 19 

experiências que se seguem, deverá assinalar o número da escala que lhe parece 

corresponder ao grau de dependência do corpo que atribui a cada experiência. A 

escala varia entre Totalmente independente do corpo (1) e Totalmente dependente 

do corpo (10). Quanto mais física e mais corporal for a experiência, maior deverá 

ser a sua classificação na escala. A escala de resposta consiste em:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 
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Nas páginas que se seguem irá encontrar os 19 itens a que deve responder nesta 

escala. Responda a cada um sucessivamente. Tenha em conta a sua reacção ime-

diata a cada item e responda sem pensar demasiado. Se em comparação com itens 

seguintes desejar alterar a resposta a algum item, poderá fazê-lo desde que assina-

le claramente a sua resposta. Voltamos a recordá-lo(a) que deverá responder com 

base naquilo que sente e não naquilo que sabe sobre o grau em que cada experiên-

cia depende do corpo. Por exemplo, ainda que saiba que precisa do seu cérebro e 

do seu corpo para escrever, quando está a escrever um email ou uma carta no seu 

dia-a-dia, poderá sentir essa experiência como pouco ou até nada física. É essa 

sensação que tem quando passa por cada uma das 19 experiências seguintes que 

queremos que tenha em conta quando avaliar o seu grau de dependência do corpo. 

 
 

 

 

 

Sentir fome *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Desejar estar com alguém *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Sentir calor *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Concentrar-se num assunto *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 
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Sentir-se triste *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Sentir sede *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Pensar sobre si próprio(a) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

Estar apaixonado(a) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Tocar numa coisa *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Recordar momentos do passado *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 
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Ansiar por um acontecimento *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Observar uma coisa *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Ter vontade de fazer uma coisa *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Escutar (atentamente) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 

 

Sentir-se alegre *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Totalmente 

independen-

te do corpo 
          

Totalmen-

te depen-

dente do 

corpo 
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Possibilidade de cada experiência continuar após a 

morte 

7. Agora, pedimos-lhe que considere em que medida lhe faz sentido que cada uma 

destas experiências possa continuar a ocorrer numa possível vida após a morte. 

Tenha em conta aquilo que imaginou durante o exercício de imaginação e/ou 

aquilo que respondeu quando lhe foi pedido que imaginasse como é que uma vida 

após a morte poderia ser e não as suas crenças sobre o assunto. Deverá considerar 

o grau em que lhe parece que cada experiência poderia continuar após a morte, 

desde 'Nada Plausível'(1) até 'Muito Plausível'(10). Considere o grau em que lhe 

faz sentido que cada uma destas experiências pudesse fazer parte de uma hipotéti-

ca vida após a morte. Quanto maior for o grau em que acha que uma experiência 

poderia continuar após a morte, mais elevada deverá ser a sua resposta na escala. 

Por favor, não tenha em conta a sua resposta aos itens da escala anterior e não 

reveja as suas respostas sobre o grau de dependência do corpo. São tarefas separa-

das. Muito obrigado. 

 

Até que ponto pensa que fará sentido numa possível vida após a morte, sentir 

fome? *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Desejar estar com alguém *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Sentir calor *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

 

 

 

Concentrar-se num assunto *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Sentir-se triste *  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Sentir sede *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Pensar sobre si próprio(a) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Estar apaixonado(a) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Tocar numa coisa *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Recordar momentos do passado *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Ansiar por um acontecimento *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Observar uma coisa *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 
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Ter vontade de fazer uma coisa *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Escutar (atentamente) *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

Sentir-se alegre *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Plausível           
Muito 

Plausível 

 

 

Opinião sobre a relação entre a mente e o cérebro 

8.Como sabe, a relação entre a mente/espírito e o cérebro continua a ser alvo de 

investigação ainda hoje. Os investigadores procuram perceber como é que o cére-

bro poderá produzir o fenómeno a que se chama "mente", mas continua a não 

existir uma explicação satisfatória. Qual é a sua opinião sobre a relação entre a 

mente e o cérebro? 

 

A mente não faz parte do cérebro mas influencia-o. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo 

totalmente 

 

A mente é uma forma especial de energia (actualmente desconhecida do Homem), 

que está em contacto com o cérebro e o influencia. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo 

totalmente 

 

Em principio, a mente é independente do corpo, estando ligada a ele apenas tem-

porariamente. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Discordo 

totalmente           
Concordo 

totalmente 

 

A mente está dentro do cérebro mas não é o mesmo do que o cérebro. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo 

totalmente 

 

O facto de eu ser capaz de aceder aos meus processos de pensamento (i.e, ser 

capaz de introspecção),significa que estes não podem ser apenas processos cere-

brais. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo 

totalmente 

 

A minha mente é aquilo que me faz comportar da forma como eu me comporto. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo 

totalmente 

 

A mente é uma substância não material que interage com o cérebro para determi-

nar o comportamento. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo 

totalmente 

 

A minha consciência irá sobreviver à desintegração do meu corpo físico. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo 

totalmente 

 

A mente e o cérebro são duas coisas totalmente separadas. *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discor-

do 

total-

mente 

          

Con-

cordo 

total-

mente 
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Questões sobre crenças religiosas 

 

9. Acredita em alguma forma de vida após a morte ou imortalidade da alma? *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não           Sim 

 

10. Considera-se religioso? *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não           Sim 

 

11. Assinale a resposta que faz um resumo mais completo e aproximado da sua 

posição relativamente à vida após a morte: *  

 Não acredito em qualquer forma de continuidade da vida após a morte. 

Quando morremos o nosso corpo deixa de funcionar e aquilo a que cha-

mamos mente termina também. 

 Não sei se há ou não uma vida após a morte mas não ponho essa hipó-

tese de parte. 

 Quando tento imaginar-me morto(a) não consigo imaginar-me a desa-

parecer totalmente, a deixar de existir, e isso leva-me a ponderar que pode-

rá haver uma vida após a morte. Parece-me possível e desejável que a vida 

continue de algum modo após a morte, mas não tenho a certeza se isso irá 

acontecer. 

 Acredito que há uma vida após a morte. Nessa vida iremos estar nou-

tra dimensão e vamos estar conscientes de nós mesmos e do nosso passa-

do. Penso que apesar de perdermos o nosso corpo, iremos continuar a ser 

os mesmos psicologicamente e que possivelmente poderemos comunicar 

com outras pessoas mortas.  

 Acredito que uma parte de nós continua a existir depois da morte, mas 

essa existência não é consciente nem é reconhecida como a continuação de 

nós mesmos. 

 Acredito que há alguma forma de vida após a morte mas não faço 

ideia de como possa ser. 

 

12. Depois de ler com atenção todas as alíneas apresentadas em baixo, assinale 

aquela que se aproxima mais da sua crença religiosa. * Escolha a afirmação que 

consegue resumir melhor a sua crença e prática religiosa, mesmo se essa inclui 

elementos com que não se identifica totalmente.  
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 Não sou religioso(a) e não acredito na existência de qualquer Deus ou 

força sobrenatural. 

 Não sou religioso(a), mas considero que é impossível saber se Deus ou 

outra força sobrenatural existe de facto (por exemplo, por detrás da origem 

do Universo), por isso mantenho uma postura de dúvida e abertura a novos 

dados que possam surgir no futuro. 

 Não sou religioso(a), já que não me identifico com nenhuma institui-

ção religiosa. No entanto, creio que o Universo foi gerado por alguma en-

tidade, já que a natureza é demasiado complexa para ser fruto de um mero 

acaso. 

 Não me considero uma pessoa religiosa, mas sim espiritual. Acredito 

que há uma força ou forças sobrenaturais que têm influência na vida de to-

dos nós, ainda que não me identifique com uma religião específica. 

 Acredito que tudo o que existe foi criado e é influenciado por um 

Deus. Esse Deus acompanha a nossa vida aqui na terra e tem o poder de 

determinar o que acontece em todo o Universo. 

 A minha prática religiosa visa o auto-conhecimento, através de práti-

cas como a meditação e compaixão para com todos os seres vivos e não 

está relacionada necessariamente com a ideia de Deus. 

 Tenho dúvida quanto à minha posição face à religião. Coloco a hipóte-

se de Deus ou outra força sobrenatural existir, mas não consigo acreditar 

plenamente nisso. 

 

Dados de identificação 

 

Sexo *  

 Masculino 

 Feminino 

 

Idade *  

 

Profissão *  

 

Habilitações académicas *  

 12ºano 
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 Licenciatura 

 Mestrado 

 Pós-graduação 

 Doutoramento 

 

Área de estudo * Indique a área do seu curso.  

 

Residência * Indique a cidade em que reside  

 

Nacionalidade *  

 

 

 

Já sofreu a morte de alguém próximo? *  

 Sim, há mais de 5 anos 

 Sim, há menos de 5 anos 

 Sim, há menos de 1 ano 

 Não 

 

Tem alguma doença crónica? *  

 Sim 

 Não 

 

Alguém próximo de si está a sofrer de uma doença terminal neste momento? *  

 Sim 

 Não 

 

Como foi a experiência de responder a este questionário? Achou as perguntas 

claras? Sentiu-se confortável durante o processo de resposta? Já tinha pensado 
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sobre o tipo de questões colocadas? Deixe os seus comentários! 

 
 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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ANEXO F 

DADOS COMPLEMENTARES DO ESTUDO III  
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Quadro F.1  

Comparação entre os 9 itens originais da Dualism Scale (Stanovich, 1989) e a sua 

tradução em português utilizada no Estudo III  

 

 

 

 
Item 1 (1) 

 

 

Item  2(4) 

 

 

 

Item 3 (5) 

 

 

 

Item4(19) 

 

 

Item5(11) 

 

 

 

 

Item6(13) 

 

 

Item7(16) 

 
 

 

Item 8(23) 

 

 

Item 9(26) 

 

Item original  

 

The mind is not part of the brain, 

but it affects the brain. 

 

The mind is a special form of energy 

(currently unknown to man) that is 

in contact with the brain and affects 

it. 

 

Minds are in principle independent 

of bodies, to which they are only 

temporarily “attached”. 

 

Minds are inside brains but are not 

the same as brains. 

 

The fact that I can know my own 

thought processes (that I can intro-

spect) means that my thought 

processes cannot be just brain 

processes. 

 

My mind is the thing that causes me 

to behave as I do. 

 

The mind is a nonmaterial sub-

stance that interacts with the brain 

to determine behavior. 

 

My consciousness will survive the 

disintegration of my physical body. 

 

The mind and the brain are two 

totally separate things. 

 

Tradução usada no Estudo II 

 

A mente não faz parte do cérebro mas 

influencia-o.  
 

 

A mente é uma forma especial de energia 

(actualmente desconhecida do Homem), que 

está em contacto com o cérebro e o influen-

cia.  
 

Em princípio, a mente é independente do 

corpo, estando ligada a ele apenas tempora-

riamente.  
 

 

A mente está dentro do cérebro mas não é o 

mesmo do que o cérebro.  

 
O facto de eu ser capaz de aceder aos meus 

processos de pensamento (i.e, ser capaz de 

introspecção), significa que estes não podem 

ser apenas processos cerebrais.  

 

A minha mente é aquilo que me faz compor-

tar da forma como eu me comporto.  

 
A mente é uma substância não material que 

interage com o cérebro para determinar o 

comportamento.  
 

 

A minha consciência irá sobreviver à desin-

tegração do meu corpo físico. 

  
A mente e o cérebro são duas coisas total-

mente separadas. 
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Quadros F.2, F.3 e F.4  

Associação entre a Faixa etária e Área de Estudo, Habilitações literárias e Área de 

residência  
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Quadro F.5   

Comparações post-hoc com o teste de Games-Howell para averiguar diferenças signifi-

cativas no grau de crença na VAM de tipos de crença na VAM distintas  
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Quadro F.6  

 Comparações post-hoc com o teste de Games-Howell para averiguar diferenças signi-

ficativas entre os padrões de imaginação da própria morte no que respeita aos seis tipos 

de experiências de imaginação  
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Quadro F.7  

 Estatísticas de teste detalhadas do teste t-student que compara o valor médio atribuídos 

às 19 características pelo sexo masculino e feminino  
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Quadro F.8: Comparações post-hoc com o teste Games-Howell que revelaram que a 

faixa dos 18-23 anos atribuiu valores médios superiores à dos 30-39 às seguintes carac-

terísticas: Aspecto físico, Visão, Audição e Tacto  
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Quadros F.9-18: Comparações post-hoc com o teste de Games-Howell para detectar 

diferenças significativas na plausibilidade média atribuída às 19 características pelos 6 

tipos de crença na VAM  
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. 
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Quadro F.19: Análise Classificatória Hierárquica (A.C.H) realizada para cada um dos 

três padrões de imaginação da própria morte 

 

Imaginação de continuidade 

 
 

Imaginação de ausência 

 
 

Imaginação reflexiva de continuidade 

 




