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"Vamos privar a morte de sua estranheza,

vamos frequentá-la, acostumarmo-nos a ela.

Não sabemos onde a morte nos espera,

então vamos por ela esperar em toda parte.

Praticar a morte é praticar a liberdade.

Um homem que aprender como morrer

desaprendeu a ser escravo"

(Montaigne, 1972)



Em memória de meu amigo Michel,

de minha mãe Rosa e de todos àqueles

que já se despediram desta vida.



RESUMO

Esta pesquisa analisa a experiência da morte como fator favorável à tomada

de consciência, sob a ótica da psicologia junguiana. A partir de conceitos como

teleologia e individuação, propostos por Jung, este trabalho se propõe a estudar a

influência da morte no processo de expansão da consciência. Através de uma ampla

pesquisa bibliográfica nas mitologias e tradições filosóficas do ocidente e do oriente

e na própria psicologia analítica, é estudada a relação entre a experiência da morte

e o indivíduo, observando-se os impactos e as transformações que aquela traz sobre

este. Para tal, a pesquisa apresenta a morte como sendo o objetivo último da vida,

ao lado da individuação. Assim, a morte é abordada como um processo natural. É

avaliada, ainda, a atitude de negação do homem contemporâneo ocidental sobre o

morrer, como um afastamento de sua base psíquica natural. Após isso, observa-se a

ótica dos mitos sobre a morte, onde esta revela-se como um grande arquétipo com o

poder de alterar a configuração psíquica humana. Por último são estudadas as

mudanças de atitude no indivíduo a partir das experiências de morte e quase morte,

levando-o a uma abertura à espiritualidade, à resolução de antigos conflitos e ao

confronto com a sombra e as questões reprimidas ao longo da vida. Esta pesquisa,

assim, apresenta-se como uma investigação da influência positiva a partir da

experiência da morte no processo de individuação e na tomada de consciência,

possibilitando uma ressignificação da própria vida e a realização do Si próprio.

Palavras-chave: morte, individuação, tomada de consciência, Eros, Tânatos,

psique, bipolaridade, teleologia.
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INTRODUÇÃO

Esta monografia se propõe a investigar a influência da experiência da morte

sobre a psique humana em seu processo de expansão da consciência. A morte, e os

seus profundos impactos na psicologia daqueles que se confrontam com esta

experiência, sempre foram para mim tema de grande fascínio, respeito e

curiosidade. Sinto que meu interesse pela morte começou com a perda de minha

mãe, que voluntariamente optou por se despedir desta vida. Meu primeiro contato

com a morte foi em sua expressão mais terrível e melancólica. A escolha de minha

mãe pela morte, entretanto, resultou em mim em uma atitude absolutamente diversa:

um sentimento de profunda reverência pela vida, acompanhado pelo desejo sincero

de compreender ambas. Os meus primeiros estudos sobre a morte se deram através

do “Livro Tibetano do Viver e do Morrer” (RINPOCHE, 1999), onde pude observar a

morte - e a vida - a partir de uma nova perspectiva. Através dos ensinamentos de

Rinpoche, comecei a compreender que a finitude não necessariamente é algo triste

e mórbido, embora nela sempre haja algum tipo de dor.

A morte passou a se mostrar como uma justa e sábia professora e, a partir

dos ensinamentos que esta traz consigo, pude ajudar muitas pessoas em sua

passagem. Uma delas foi um grande amigo, acometido por uma grave leucemia.

Acompanhei a sua luta pela vida em seus anos finais e assombrava-me como sua

lucidez prosperava e seus olhos faíscavam mais vívidos conforme a doença

progredia e a carne perdia o vigor. Ao longo do seu último ano, era inegável a

6



profunda transformação psíquica que a experiência trazia a ele e àqueles ao seu

redor. A morte vivida momento a momento, com aceitação e desapego e

acompanhada pela entrega e pela razão, é uma oportunidade extraordinária para

que se possa compreender a vida. Estávamos juntos no momento de sua partida e

testemunhar a sua morte foi uma das experiências mais magnânimas e

transcendentais que já vivi, envolvendo sonhos premonitórios, rituais de passagem e

de ejeção de consciência e fenômenos não explicados pela razão.

Desta vez, pude contemplar a outra face da morte. Uma face bela e

transformadora. Acompanhando o processo tanatológico como algo natural e

aceitável, sem que isso diminua de qualquer forma a sua importância e

magnanimidade, atestei como a morte pode servir como um grande ensejo para o

indivíduo resolver suas pendências e emocionais e resolver-se com o passado,

levando-o também à uma atitude de abertura perante a espiritualidade e

ressignificação da própria vida, de forma assertiva.

Testemunhar a partida de meu amigo, e também de outras pessoas, teve

impactos em minha configuração psicológica e em minha relação com a própria vida.

Sua partida aconteceu duas semanas antes de minha viagem de volta ao mundo,

ocasião em que havia terminado meu relacionamento, vendido minha empresa e

meu carro para dar a volta no globo, em busca de autoconhecimento. Desta forma,

eu também vivia uma morte simbólica e, encorajado pelo exemplo de meu amigo,

decidi tomar a data de minha decolagem como se fosse a data de minha morte. Sob

essa perspectiva, questionei-me sobre o que seria preciso fazer para morrer em paz.

Preparei meu testamento, ainda aos vinte e sete anos, deixei instruções para o que

deveria ser feito com meu corpo e resolvi todas as questões burocráticas e materiais

pendentes. Atentei, também, para todos os impasses emocionais. Fiz uma lista de

todas as pessoas que haviam me magoado ou que eu pudesse ter causado algum

tipo de dor. Aproveitei para reencontrar todos aqueles por quem tinha afeto, com a

consciência de que poderia não mais vê-los. Utilizei todo o meu tempo restante com

diligência e sabedoria, com a consciência de sua escassez. Curiosamente, quando

aceitei a morte, comecei a viver a Vida com a dignidade que ela merece.

Nesta magnífica e transformadora experiência ao longo de 14 países e 10

tradições espirituais, também pude observar a relação de outras culturas perante à
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morte. Tive a oportunidade de estudar a sociedade hindu em seus ritos mortuários e

aprender os costumes tibetanos em seus ricos conhecimentos sobre a morte com os

monges refugiados nos altos Himalaias, incluindo sua Santidade, o XIV Dalai Lama.

Também nas Torres do Silêncio, onde os seguidores de Zoroastro entregam seus

mortos aos corvos, no irã, e nas tumbas dos antigos faraós, no Egito, e em suas

respectivas mitologias, pude encontrar um comportamento absolutamente diverso

daquele que conhecemos em nossa sociedade. Ao retornar ao Brasil, ingressei no

curso de Psicologia Analítica Junguiana e meu interesse pela morte se amplificou,

agora sob uma perspetiva científica. Então, enquanto estudava o comentário de

Jung sobre o Bardo Thodol, o Livro Tibetano dos Mortos, em busca do tema para

esta monografia, uma magnífica sincronicidade aconteceu. Fui visitado por um

Grande Sonho, onde eu atravessava o processo da morte, com todos as

similaridades que os relatos de quem já viveu uma EQM (experiência de quase

morte) costumam trazer consigo: a travessia por um túnel, a presença de uma clara

luz reconfortante, o encontro com um grande mestre (Chico Xavier), campos

verdejantes sob o sol pálido, a doce sensação de libertação e a opção de

permanecer no além ou retornar. Acordei sem dúvidas, o tema fora escolhido. Junto

com ele, brotava a pergunta que procurei responder através deste trabalho: a

experiência da morte é capaz de influenciar a psique humana no processo de

tomada de consciência?

O objetivo da pesquisa então delineou-se com clareza: estudar a influência da

experiência da morte no processo de tomada de consciência na psique humana.

Para se chegar a este grande objetivo, este trabalho propõe-se a responder antes

outros objetivos menores, como analisar as causas do medo exacerbado do homem

contemporâneo do Ocidente em relação à morte, investigar relação psicológica entre

o processo da morte e o processo da vida através da análise de mitos e de relatos

experiências de morte e investigar a suposta tomada de consciência que brota do

encontro com a morte.

O tema escolhido, embora seja de caráter universal e atemporal, parece ser

especialmente relevante ao contexto atual, onde há uma atitude generalizada de

fuga e negação em relação à finitude do corpo, embora este seja um processo

natural e inevitável. Há, em nosso tempo, um afastamento daquilo que é natural à

nossa base psíquica, levando a uma série de doenças e desequilíbrios de natureza
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individual e coletiva. Nota-se, ainda, um claro despreparo no Ocidente para se lidar

com o processo de morrer, inclusive nos profissionais de medicina, gerando traumas

psicológicos desnecessários e reduzindo esse processo transformador e de extrema

importância para a psique humana a algo vazio de sentido e nebuloso. Há também a

questão do materialismo exacerbado e do afastamento do homem de seu espírito,

dos mitos, dos ritos de passagem, das sabedorias deixadas por seus ancestrais e,

consequentemente, da sua vida inconsciente, fato gerador de muitos dos distúrbios

da sociedade contemporânea.

Dessa forma, estudar e experienciar a morte é uma oportunidade de

ressignificação da nossa relação com a vida e também um convite à tomada de

consciência, resgatando valores essenciais à jornada humana em direção à

individuação. De maneira sucinta, esta é a hipótese que o presente trabalho se

dispõe a confirmar: a experiência da morte pode influenciar positivamente a psique

humana no processo de tomada de consciência.

Para se comprovar tal afirmativa, tomarei como base teórica estudos

selecionados acerca da temática escolhida dentro da psicologia analítica junguiana,

considerando conceitos como antinomia, enantiodromia, teleologia, totalidade,

tomada de consciência, Self e individuação. Uma vez postulado o estudo da relação

entre a vida e a morte, será forçoso abordar antinomia presente na tensão entre

ambas, bem como a enantiodromia que possibilitará o movimento da energia

psíquica e o estímulo da consciência ao longo do processo do viver e do morrer. A

experiência da morte, nesse contexto, será analisada como o fator que possibilitará

a integração de complexos opositores, levando o retorno à Unidade. A individuação

representa um processo de unificação, pois o Self, ou seja, a totalidade, representa

o casamento entre os pares de opostos.

Será, ainda, estudado o sentido teleológico da morte, como meta última da

vida. Ou seja, o encontro com a morte como sendo a etapa final do processo de

individuação, pelo qual o ego caminha em direção ao Self. Desta forma, a morte

será investigada enquanto fator favorável, e talvez até necessário, para a tomada de

consciência, pois a morte levaria a uma extrema tensão diante da possibilidade da

dissolução do ego, ou ao menos do corpo, que é um dos fatores componentes do

ego, e, por conseguinte, a um mergulho no inconsciente.
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Para se alcançar os objetivos almejados, será realizada uma pesquisa

bibliográfica dentro da literatura acerca do problema, através de uma abordagem

hipotético-dedutiva. Propõe-se, assim, uma pesquisa teórica onde se pretende

encontrar conceitos convergentes entre os diferentes autores e pensamentos no que

se refere à temática da morte, da vida e da psique humana. Como critério para

seleção, buscar-se-á dar preferência a obras dentro do campo da psicologia

analítica junguiana e a análises mitológicas que discorrem sobre o tema através de

uma ótica psicológica e filosófica.

As obras selecionadas para o embasamento teórico desta monografia são: A

Morte à Luz da Psicologia (FRANZ; FREY-ROHN; JAFFÉ, 1980); A Natureza da

Psique (JUNG, 2000); Mitologia Grega, V. I e V. II (BRANDÃO, 1986, 1987); O Livro

Tibetano do Viver e do Morrer (RINPOCHE, 1999); e Psicologia da Religião

Ocidental e Oriental, (JUNG, 1988)

A obra “Morte à Luz da Psicologia” é um compilado de ensaios de três

diferentes autoras, que realizam uma análise psicológica da morte, apontando a

experiência de morte, invariavelmente, como um processo de transformação

psicológica que culmina no advento de um novo ser.

Na obra “A Natureza da Psique”, que compila textos de C. Jung, será

analisado com especial atenção os capítulos "As Etapas da Vida" e “A Alma e a

Morte”. Neste ensaio Jung relaciona o morrer com o viver, afirmando que o medo da

morte é apenas um reflexo do medo da vida. O autor ainda atribui um sentido

teleológico à morte, considerando-a como a meta última da vida.

A obra “Mitologia Grega”, de Junito Brandão, é um conjunto de três volumes,

onde o autor faz uma análise filosófica e psicológica de diversos mitos da Grécia

Antiga. No vol. I analisaremos os mitos de Eros e de Tanatos. Já no vol. II,

estudaremos o mito de Eros e Psique, atentando também para a presença pouco

observada da morte.

O “Livro Tibetano do Viver e do Morrer” é uma obra que apresenta uma leitura

adaptada ao ocidente dos ensinamentos do “Livro Tibetano dos Mortos”. Ao longo

dos capítulos, Sogyal Rinpoche analisa a jornada da mente humana através dos seis
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bardos (estados intermediários da mente) ao longo dos processos da vida, da morte

e do pós-morte, apresentando a morte como uma oportunidade de transformação.

Na obra “Psicologia e Religião Ocidental e Oriental”, que compila diversos

textos e comentários psicológicos de Carl Jung acerca dos diferentes mitos e

tradições espirituais, estudaremos a visão junguiana sobre as religiões orientais,

com ênfase especial no seu comentário sobre o Bardo Thodol (O Livro Tibetano dos

Mortos).

Este trabalho desenvolve-se ao longo de três capítulos que se subdividem em

capítulos menores. No capítulo um, será estudado o sentido teleológico da vida e da

morte, onde esta se apresenta como objetivo último daquela. A tensão entre ambas

será o fator que possibilitará a expansão da consciência. Ainda neste capítulo, serão

apresentados os conceitos fundamentais dentro da psicologia analítica que explicam

como a experiência da morte pode levar a um processo de tomada de consciência e

à realização do Si mesmo.

O capítulo seguinte se inicia com uma análise sobre a negação da morte pelo

homem moderno ocidental, as razões para tal atitude e os seus impactos sobre a

vida individual e coletiva. O medo da morte será analisado ao lado do medo da vida,

e as atitudes de expansão e retração serão relacionadas a etapas específicas da

jornada humana. A partir disto, a morte será observada a partir de uma perspectiva

naturalista, como processo fundamental da existência, bem como os problemas que

o afastamento da vida natural podem trazer à psique do indivíduo. Ainda no segundo

capítulo, serão examinados diversos mitos que ilustram o arquétipo da morte, como

nas antigas tradições egípcias e tibetanas, no mito de Osíris e nos bardos tibetanos.

Será dedicada uma atenção especial aos mitos de Eros, Tânatos e Psique, dentro

do panteão grego, de modo a entender como nossos ancestrais interpretavam o

arquétipo da morte e resgatar sabedorias que vem sendo esquecidas pelo homem

contemporâneo.

O terceiro e último capítulo, procura estudar a morte como fator favorável à

tomada de consciência, conciliando a teoria às experiências da vida real. Desta

forma, o capítulo se inicia através da observação de relatos de experiências de

morte e de quase morte, e as suas consequências na vida das pessoas que as

viveram. Logo na sequência, será analisada a mudança na atitude perante à morte a
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partir de relatos clínicos e como esta possibilita uma ressignificação da própria vida.

Por último, será estabelecida uma relação causal entre a morte e o processo de

individuação, onde a morte permite a integração dos pares de opostos, do retorno do

consciente ao inconsciente, possibilitando o homem avançar em direção à

completude e à realização do Self.
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CAPÍTULO 1

A morte segundo a Psicologia Junguiana

A morte é uma experiência comum a todos os seres. É um dos grandes

arquétipos da humanidade. Tudo aquilo que nasce também um dia irá morrer.

Embora a sua inevitabilidade e o seu caráter universal, a morte ainda se apresenta

como um tabu, sobretudo ao homem ocidental contemporâneo. Quiçá isso reflita o

medo do homem ante o desconhecido, algo apavorante e inaceitável para uma

sociedade dominada pela razão, que tudo sabe e tudo conhece. Tal esquiva também

se expressa nas ciências humanas, que pouco interesse - ou muita evasão -

apresentam sobre o tema. Essa não é uma realidade para a psicologia junguiana,

que corajosamente dispôs-se a debruçar-se sobre a morte e estudá-la em seus

níveis mais profundos, ciente da sua importância para a jornada humana e da vasta

riqueza de aprendizados que ela possibilita. Vejamos agora os resultados dessa

pesquisa e suas graves implicações sobre a evolução da psique humana.

1.1 O objetivo da vida

A vida é teleológica por sua própria natureza (Cf. JUNG, 2000, p. 170). Toda

forma de vida caminha em direção a um objetivo que busca se realizar. A vida busca

tornar-se em ato aquilo que já é em potência. Tal realização, vista como ponto
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central e meta última por distintas tradições e correntes filosóficas de todos os

tempos, apresenta-se, em verdade, como uma autorrealização, ou seja, uma

realização daquilo que se é. É o que prega a filosofia grega clássica através do

conceito de eudaimonia, a concretização de nosso Daemon, nosso "gênio" ou

"espírito superior", como narrado por Platão em seu clássico "Fedro" (2007, p. 36).

Também é o que preconiza a filosofia budista através do conhecimento de "Nossa

Verdadeira Natureza" (RINPOCHE, 1999, p. 167). Tal conceito também está

presente em muitas correntes de pensamento dentro da psicologia, como é o caso

da "Autorrealização'', proposta por Abraham Maslow (2014, p. 11) como uma

necessidade fundamental, dentro da Teoria das Necessidades Humanas, na

psicologia humanista, e também por Jung, na psicologia analítica, através do

conceito de "Individuação". Para Jung, esse objetivo se traduz no processo de

expansão da consciência (2000, p. 164). Toda forma de vida busca a expansão, a

realização daquilo que se pode ser, o florescimento de si próprio. A semente de uma

macieira carrega em si todo o potencial de uma árvore adulta, e assim deverá

germinar, florescer e frutificar, caso lhe forem dadas as condições mínimas

necessárias para que isto aconteça. Este é o objetivo de sua existência. De modo

similar à macieira, o ser humano também busca a expansão. O sentido da vida

humana, porém, seria a "ampliação crescente da consciência" (Jung apud JAFFÉ,

1980, p.15). Neste contexto, para Jung, a morte teria papel fundamental para a

ampliação da consciência.

1.2 Conceitos fundamentais

Para que possamos compreender a visão de Jung sobre a morte e o seu

papel na tomada de consciência, fazer-se-á necessário a compreensão de alguns

conceitos fundamentais da psicologia analítica junguiana.

O primeiro deles é a noção de "arquétipo". A morte é um dos grandes

arquétipos da Existência. Arquétipos, para a psicologia junguiana, são os alicerces

da vida psíquica comuns a todos os humanos do passado, presente e futuro. São

"matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma"

(SILVEIRA, 1981, p.38) e resultam da sobreposição de vivências fundamentais

repetidas ao longo da evolução humana por nossos antepassados, deixando uma
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herança psíquica comum. Os arquétipos são grandes núcleos de energia psíquica e

teriam o poder de influenciar significativamente a configuração da psique humana.

Também se faz preciso compreender o conceito de "teleologia". Do grego

"télos" (finalidade) e "logía" (estudo), a teleologia é o estudo dos fins, ou seja, do

objetivo, propósito, finalidade. Para Jung, a vida possui um sentido teleológico e este

não cessa quando atingimos o ponto alto da vida, mas persiste até a morte. A morte,

deste modo, seria a meta última da própria vida. (Cf. JUNG, 2000, p. 171)

Tal pensamento segue alinhado com outro conceito fundamental da psicologia

junguiana: a individuação. A individuação seria o processo de caminhar em direção

à completude. A individuação é o resultado da integração dos opostos, do encontro

entre mente consciente e inconsciente, onde nenhum aspecto de nossa psique

estaria excluído (Cf. SILVEIRA, 1981, p. 44). A individuação seria a meta última da

jornada humana. A psique, embora una, apresenta-se fragmentada, e o processo de

individuação seria o retorno a este estado de integralidade, sem que o indivíduo

perca seu caráter único, mantendo este, porém, incorporado e ao serviço do Todo. A

morte é parte integrante da vida humana e dela não poderia estar separada. O

arquétipo da morte, destarte, está intimamente vinculado ao processo da

individuação.

Esse caminhar em direção à completude, por sua complexidade e inúmeros

percalços ao longo da jornada, apresenta-se como sendo um movimento muito mais

circular do que linear. A longa caminhada da individuação conduziria a um novo

centro psíquico, ao que Jung chama de Self. O Self seria o centro da personalidade

total, da mente consciente e inconsciente. Seria o centro ordenador da psique, seu

âmago mais profundo. O Self, ou si mesmo, seria a realização completa das

potencialidades inatas do indivíduo e, "quando consciente e inconsciente vêm

ordenar-se em torno do self a personalidade completa-se" (SILVEIRA, 1981, p. 44).

O Self, assim sendo, é sinônimo de totalidade.

Para que esta totalidade seja possível, entretanto, faz-se necessária a

integração dos pares de opostos. Para ser pleno, é preciso deixar de ser parte. A

bipolaridade, ou antinomia, é um conceito amplamente utilizado na psicologia

junguiana, mostrando que os pares de opostos não são excludentes, e sim

complementares. A antinomia entre vida e morte faz parte da dança da existência e,
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no âmago de uma, encontraremos a semente da outra, tal como yin e yang são a

expressão perfeita do Tao, na filosofia Taoísta. Também na visão budista a vida e a

morte são vistas como um todo não excludente, onde a morte representa o começo

de um novo capítulo da vida. (Cf. RINPOCHE, 1999, p. 25). Esse jogo de tensão e

alternância entre os complexum opositorium, está expresso na ideia da

enantiodromia. Do grego "enantios" (opostos) e "dromos" (pista de corrida),

enantiodromia é um termo da filosofia heracliana que afirma que toda grande força

em um sentido gera uma força de igual proporção no sentido inverso, tal como o

movimento do pêndulo.

A individuação, o caminhar em direção à completude, resultado da união do

complexum opositorium, seria tanto causa como consequência do processo de

tomada de consciência do indivíduo sobre si próprio, sendo este o propósito da

jornada humana, que atingiria seu zênite no encontro com a morte. Vejamos agora

como o homem contemporâneo e os povos primitivos lidam com o arquétipo da

morte.
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CAPÍTULO 2

A morte, a vida e os mitos

O homem moderno, ao afastar-se dos segredos do imaterial a partir de uma

atitude exacerbadamente material e racionalista e abandonar os seus ritos,

fundamentais para a configuração de sua psique, acaba por gerar uma desconexão

com as verdades fundamentais da vida, levando a uma sensação de isolamento e

desnorteamento perante à Existência. Assim também apresenta-se a sua atitude

para com a morte, experiência impreterível, que tem sido motivo de grande esquiva

para o homem contemporâneo ocidental. Faz-se necessário olhar para os

aprendizados deixados por nossos antepassados através de seus mitos para então

resgatar uma atitude mais natural face às inevitáveis demandas da vida… e da

morte.

2.1 A negação da morte

A morte é um processo inevitávell a todos os seres manifestos. É natural que

tudo aquilo que nasça venha um dia a morrer. Só podemos dizer duas coisas sobre

a morte: a certeza de que ela virá e a incerteza de quando ela virá. A finitude,

todavia, parece ser encarada de maneira exacerbadamente fugidia pelo homem

moderno do Ocidente.
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Tal atitude talvez seja resultado de uma valorização desmedida do poder e do

mundo material, que são por sua natureza efêmeros, à medida em que nos

afastamos de nosso espírito e da vida inconsciente (Cf. FREY-ROHN, 1980, p. 26).

Tudo o que nos afasta daquilo que é natural também nos distancia das forças

normalizadoras de nossa psique e se torna causa de inúmeros distúrbios físicos,

mentais e espirituais.

Segundo o mestre tibetano Sogyal Rinpoche:

"Nosso pavor da morte tem raiz no desconhecimento de nós
mesmos. Julgamos ser uma identidade pessoal isolada, sustentada
por uma combinação de muitos esteios: nossos amigos, família, lar,
emprego, posses e até mesmo o nosso nome... Assim, quando tudo
isso nos for tomado, saberemos de fato quem somos? Ficaremos
cara a cara com um estranho. Conhecer a morte é, portanto,
conhecer a si próprio. Conhecer a si próprio é ser livre." (apud
BALDO, 2021, p. 34).

Para Ernest Becker, em sua obra "A Negação da Morte", o homem

contemporâneo tende a superestimar o próprio tamanho e potência, crendo ser

quase invencível e imortal, perdendo-se em fantasias megalomaníacas. Assim, no

encontro com a morte, este seria "forçado a confrontar-se com a sua finitude e

obrigado a reconhecer o próprio tamanho, o que geraria uma profunda angústia e

um terror dilacerante diante da realidade, levando-o à uma atitude de fuga e

negação". (1973, p. 192). O homem moderno, sobretudo aquele desprovido de fé

religiosa, vai de encontro à morte em absoluto despreparo (Cf. JAFFÉ, 1980, p.12),

percebendo-a com um imenso pavor por reconhecer-se sozinho e sem qualquer

base filosófica para lidar com a impermanência.

A incapacidade para lidar com a morte física revela também a incapacidade

para lidar com outros momentos significativos de passagem durante a vida, o que

implica a importância dos ritos de transição. Morte significa finitude. Vivemos

inúmeras mortes ao longo de nossa existência: o fim de um relacionamento, a

demissão em um emprego, a morte de uma identidade, a transição de uma etapa de

vida, o fim da infância, o término da juventude... Todo fim implica um recomeço. E

todo o recomeço implica um sacrifício. Para renascer, é preciso antes morrer. Morrer

para aquilo que é conhecido. O homem contemporâneo Ocidental,

exacerbadamente racional, teme tudo aquilo que lhe é desconhecido, agarrando-se

ferrenhamente àquilo que já lhe é familiar, ainda que isso signifique o seu suplício.
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Tantas vezes, preferimos um sofrimento que já nos é conhecido do que arriscar a

felicidade no desconhecido. A morte é o fim daquilo que nos é familiar. A vida,

porém, é este ciclo incessante de fins e recomeços, de conhecer e estar aberto ao

desconhecido. Temer a morte, portanto, é também temer a vida.

Segundo Jung (2000, p. 170) vida e morte estão diretamente relacionadas

entre si e ambas têm um sentido teleológico, sendo esta a consumação final daquela

- a morte é “realização plena do sentido da vida e a sua verdadeira meta”. Na visão

junguiana, a negação da morte, desta forma, geraria uma desconexão com o

propósito da vida, fazendo desta algo confuso, amedrontador e vazio de sentido.

Nossa psicologia perde a sua base natural. Assim, para Jung, nosso medo da morte

reflete também o medo da vida, pois “não querer morrer é sinônimo de não querer

viver” (2000, p. 171)

Jung afirma que "o velho que for incapaz de se separar da vida é tão fraco e

tão doentio quanto o jovem que não é capaz de construí-la" (2000, p. 168). Este

medo excessivo e generalizado, tanto em relação à vida quanto em relação à morte,

revela também um profundo desejo por ambas, segundo o conceito filosófico da

enantiodromia. O jovem que teme sair da casa dos pais, ingressar na carreira de

trabalho, vivenciar as dores, os obstáculos e os desconfortos inerentes à evolução e

à própria vida, é o mesmo que busca prazeres desmedidos e possui desejos

ardentes, revelando que Eros (pulsão de vida), pede por vazão, ao passo em que é

reprimido. O mesmo pode ser dito dos velhos que negam e temem a morte em

caráter doentio e não natural, mas deliciam-se com os jornais que sangram e os

programas de televisão que expõe a morte sem censura.

Jung reconhece, em suas observações clínicas, que "aqueles que mais

temem a vida quando jovens, são justamente os que mais têm medo da morte

quando envelhecem." (2000, p. 170). Na juventude, tal indivíduo que mostra uma

atitude esquiva perante às demandas e dificuldades naturais impostas pela vida

apresentará comportamento similar quando chegar à idade mais avançada, quando

as exigências da vida forem outras.

Dessa forma, encontramos um número expressivo de jovens e velhos que

apresentam atitudes incompatíveis para com a sua idade, o que revela os valores

antinaturais de nossa sociedade. A perda do vigor físico e os processos naturais ao

19



envelhecimento são condenados pela sociedade capitalista, pois fazem o homem

deixar de ser "forte", "útil" e "produtivo". Os anciões, vistos como baluartes de

sabedoria e dignos de respeito em outros tempos, passaram à condição de

empecilhos. A valorização desmedida da juventude, da conquista e da expansão,

tão presentes na sociedade contemporânea ocidental, acaba por afastar o indivíduo

dos processos naturais ao envelhecimento e das grandes possibilidades que estes

carregam consigo.

2.2 A morte como processo natural

Jung divide a vida em quatro quadrantes e compara a curva da jornada

humana com a parábola de um projétil que regressa ao seu estado de inatividade,

após ter sido perturbado de sua condição de repouso primária (2000, p. 171). Em

sua primeira metade, tal como na subida do Sol, a vida segue uma curva de

ascensão e expansão. Ao atingir seu meio dia, acontece uma mudança no trajeto e

a curva da vida entra em movimento declínio e regresso.

A filosofia hindu também divide a vida em quatro fases, cada qual com seus

objetivos próprios - os Purushartas. Para a cultura védica, tal como para Jung, a

primeira metade da vida, as duas primeiras fases, está relacionada a um movimento

de expansão, fase de aprender e experienciar o mundo. Etapa de conquistas e

realizações externas. A segunda metade do viver, a terceira e a quarta fase,

apontaria para um movimento de retração, quietude e contemplação, onde o

indivíduo caminha para o seu fim natural.

A vida possui seu próprio ritmo e fluxo natural. A morte está inclusa no curso

da vida, sendo aquela, em instância final, a meta última desta. A morte é a direção

da segunda metade da vida. Tudo aquilo que vai contra a sua própria natureza

resulta em desequilíbrio. Tentar deter o curso natural da vida implica adoecimento,

pois isso significaria se afastar das forças normalizadoras da psique. Nas palavras

de Jung:

"A vida natural é o solo em que se nutre a alma. Quem não
consegue acompanhar essa vida, permanece enrijecido e parado em
pleno ar. Do meio da vida em diante, só aquele que se dispõe a
morrer conserva a vitalidade, porque na hora secreta do meio-dia da
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vida inverte-se a parábola e nasce a morte. A segunda metade da
vida não significa subida, expansão, crescimento, exuberância, mas
morte, porque o seu alvo é o seu término. A recusa em aceitar a
plenitude da vida equivale a não aceitar o seu fim. Tanto uma coisa
como a outra significam não querer viver. E não querer viver é
sinônimo de não querer morrer. A ascensão e o declínio formam uma
só curva." (2000, p. 170)

Como, então, encarar a morte com dignidade e naturalidade? Sobre isso,

vejamos o que os mitos e as tradições religiosas têm a nos ensinar.

2.3 A morte nos mitos

Para a filosofia budista tibetana, o todo da vida e da morte é nada mais que

uma série de experiências de realidade transitórias em mudança contínua,

chamadas de bardos. Bardo é a palavra tibetana que quer dizer simplesmente

“transição”, ou intervalo entre o fim de uma situação e o começo de outra. “Bar”

quer dizer “entre duas coisas”, e “do” é “suspenso”. (Cf. RINPOCHE, 1999, p. 150)

Os bardos estão continuamente ocorrendo tanto na vida quanto na morte, e são

momentos críticos em que as possibilidades de "liberação", ou "iluminação", são

intensificadas. Para eles, o modus operandi de nossa mente, ou seja, de nossa

psique, se alteraria na transição entre o bardo da vida e o bardo da morte. O Bardo

Thodol, também conhecido como "O Livro Tibetano dos Mortos", é um guia de

instruções para o morto, durante o estado intermediário entre a sua morte e o seu

renascimento. Tal obra foi amplamente estudada por Jung, que afirma que estas

"instruções têm por escopo chamar a atenção do morto, a cada etapa de

ofuscamento e de confusão interior, para as possibilidades de libertação em cada

um desses momentos". (1988, p. 516). O Bardo Thodol ainda afirma que a morte

permite um encontro e retorno à "Clara Luz".

Os conceitos de "iluminação", ou "liberação", para o budismo, equivale-se à

realização do Self, ou a conclusão do processo de individuação, à luz da psicologia

junguiana. Já o retorno à "Clara Luz" seria o reencontro com o aspecto inconsciente

da psique, esquecido e negligenciado pelo indivíduo ao longo da vida. O bardo da

morte, desta forma, seria um grande ensejo ao processo de tomada de consciência

e a possibilidade do retorno a um estado de integralidade.

21



Instruções e acepções similares podem ser encontradas no Livro dos Mortos

do Antigo Egito (originalmente chamado de Livro de Sair para a Luz), cujo objetivo

era ajudar o morto em sua viagem para o outro mundo, e também no mito de Osíris,

que representa a jornada do morto em direção à integralidade da alma (Cf. VON

FRANZ, 1980, p. 92). No antigo Egito, Osíris, que era a representação do morto,

também era conhecido como "aquele que tem duas almas". No mito, Osíris é

esquartejado por seu irmão invejoso, Seth, que espalha as partes do corpo do irmão

ao longo do rio Nilo. Então Ísis, consorte de Osíris, inicia uma grande jornada para

reunir as partes de seu marido, com a ambição de regenerá-lo. O encontro com a

outra metade, ou a reunificação das partes amputadas, também seriam expressões

simbólicas do encontro e da integração das mentes consciente e inconsciente,

enquanto a epopéia de Ísis em busca da unificação de seu amado representa a

jornada da própria consciência humana em direção à completude, ou seja da

realização do Self. Nas palavras de Von- Franz: "enquanto vivemos, somos apenas

'metades' do nosso verdadeiro Ser, e a morte é o momento alegre no qual nos

reunimos novamente com a metade perdida." (1980, p. 92)

Embora a experiência da morte como fator favorável esteja presente em diversas

mitologias e tradições religiosas, ela encontra uma expressão significativamente bela

na mitologia Grega, como veremos a seguir.

2.4 Eros, Tânatos e Psique: uma análise psicológica

O mito de Eros e Psique é um dos mais belos do panteão grego, narrando o

despertar da alma humana. Um detalhe fundamental, porém pouco observado, é a

importância de Tânatos (a morte) ao longo da jornada de Psique. Antes de

analisarmos este mito, devemos nos familiarizar com as representações de Eros e

Tânatos.

Filho de Afrodite, Eros era tido como o mais belo dos deuses. Representa a

força geradora no mundo, pulsão de vida, libido (Cf. BRANDAO, 1986, p. 189). É o

amor personificado e, em sua etimologia, significa "desejo ardente". Tânatos, em

contrapartida, personifica a pulsão de morte, o aspecto perecível e destruidor da

vida. Tânatos é filha da noite (a deusa Nix) e irmã gêmea de Hipno (deus do sono).
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Considero digno de nota a associação psicológica e mitológica da morte com o sono

presente também em outras culturas. Sogyal Rinpoche, em sua interpretação do

Livro Tibetano dos Mortos, aponta que o estado da mente no Bardo da Morte é

similar ao do Bardo do Sono, podendo este ser usado para treinar a mente para

quando experienciar aquele (1999, p. 150). Podemos recordar também do "sono dos

justos", na tradição cristã, e de vários "sonos profundos" vivenciados pelas

personagens em inúmeros contos de fadas.

Conta um mito que Eros teria descido ao submundo e sido embriagado por

Hipno, deus do sono e gêmeo de Tânatos, de tal forma que as flechas de Eros

(pulsão de vida) teriam caído no chão ao lado das flechas de Tânatos (pulsão de

morte). Ao levantar-se, Eros teria sido incapaz de diferenciar suas flechas das setas

de Tânatos, misturando-as. Desde então, as flechas atiradas por Eros misturariam

pulsão de vida e morte, geração e destruição. A energia psíquica de Eros, também

chamada de libido ou o impulso vital, é tida pela psicologia analítica como um dos

instintos primários que determinam o comportamento humano, ao lado do instinto da

morte. Eros não atua de forma isolada. A jornada humana é permeada pela

ambivalência em todos os seus níveis. Onde há amor também há ódio, toda

felicidade implica também a presença de uma tristeza. Toda vida carrega ao seu

lado também a morte. Essas polaridades são os cernes dos conflitos psíquicos. Do

ponto de vista simbólico, a morte possui seu aspecto regenerador, essencial ao

movimento da vida e da energia psíquica, significando também renovação e

renascimento. Como diz Junito de Souza Brandão (1986, p. 227): “em todos os

níveis da vida humana coexistem a morte e a vida, ou seja, uma tensão entre forças

contrárias (...) a morte é a porta da vida”.

No belo mito de Eros e Psique, se observado com profundidade e atenção, é

possível notar a presença da morte em momentos expressivos, significando uma

alteração e evolução na jornada de Psique. Psique é a personificação da alma

humana, o sopro vital, a mais bela dentre os mortais. Desde o seu primeiro encontro

com Eros até a sua separação e ao longo das quatro horríveis tarefas impostas por

Afrodite (a invejosa mãe de Eros), Psique confronta-se com a morte. Ao início do

mito narrado por Brandão (1987, p. 209), Psique é lançada a um penhasco mortal,

vestida em uma indumentária fúnebre (pulsão de morte), porém é salva por Eros

(pulsão de vida) e é restaurada por um sono renovador (Hipno). Após isso, em todas
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as tarefas mortais designadas por sua sogra Afrodite, Psique buscou a morte pouco

antes de enfrentar os desafios (revelando também uma fuga das dificuldades

impostas pela vida). Porém todos esses confrontos com a morte foram seguidos de

desfechos positivos na jornada de alma humana, através de auxílios mágicos e

inesperados que salvaram Psique da morte e lhe permitiram cumprir com suas

tarefas impossíveis. Em sua quarta e última missão, entretanto, Psique de fato foi

tomada pela morte e, em seu regresso do submundo, caiu em um sono eterno e

profundo (uma vez mais a presença do sono associada à morte). Foi Eros, então,

que, através do toque de suas flechas, despertou Psique. Após a união definitiva

com Eros, Psique ascende aos céus e torna-se imortal.

Sob uma perspectiva psicológica, é possível olhar para os desafios mortais

impostos à psique e seus reiterados encontros com a morte como os obstáculos e

momentos de crise inerentes à jornada da alma humana que permitem uma tomada

de consciência e a ressignificação da própria vida. É o próprio processo da

individuação. A descida ao submundo pode ser lida como o encontro com o

inconsciente, feito ponto culminante. E o despertar e a união com Eros, seguido pela

ascensão aos céus e a conquista da imortalidade, representariam a integralidade da

alma e a realização do Self, respectivamente.

Para Platão, em seu clássico "O Banquete" (2003, p. 36), Eros é um definido

pela sacerdotisa Diotima como um daemon, um gênio, ser um intermediário entre os

deuses e os homens, e que, justamente por estar entre ambos, os completaria. Eros

seria capaz de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens e

transmitir aos homens o que vem dos deuses. Desta forma o deus do Amor está

situado a meia distância entre um e o outro. Dessa forma Eros o elo que une o Todo

a si mesmo. É a força que busca a união. Por isso, está eternamente insatisfeito. É a

carência que busca a realização de seu desejo. É a busca pela completude. Assim,

Eros é a força que busca a união dos opostos - o Amor é união. Do ponto de vista

cósmico, após a divisão do Uno em múltiplos, o Amor é a força propulsora que

direciona o retorno à unidade, a integralidade do Universo (Cf. BRANDÃO, 1986, p.

189).

Tânatos, por sua vez, representa a perda, o fim, o luto. Como função

psíquica, varre aquilo que passou e prepara o espaço para o novo. É a chave para o
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renascimento (ANTONIOLI, 2015. p. 27). Psiquicamente, para renascer é preciso

antes morrer.

Analisamos aqui o arquétipo da morte através dos mitos. Observemos-o

agora nas experiências da vida real, embora estas não estejam de qualquer modo

separadas daqueles.
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CAPÍTULO 3

A experiência da morte como fator favorável à tomada de
consciência

Pouco valor tem a teoria se esta mostra-se apartada da realidade. Embora

todos os conceitos até então trazidos possuam perfeita concatenação lógica, é na

experiência real que poderemos validar a sua veracidade. Por sorte, a literatura

possui uma ampla gama de relatos acerca da experiência da morte em diversas

culturas e tempos. Nestes é possível observar com clareza as implicações na

personalidade do indivíduo que se vê confrontado pela morte, e como esta pode

influenciar a psique humana em seu processo de individuação. Faço coro a Jung ao

afirmar que "é mais higiênico olhar a morte como uma meta para a qual devemos

sempre tender, e que voltar-se contra ela é algo de anormal e doentio" (2000, p.

168). Comecemos, portanto, por analisar o que as experiências de morte e quase

morte têm a nos ensinar sobre a ressignificação da própria vida.

3.1 As experiências de morte e quase morte

Tal como nos mitos, as experiências de quase morte estudadas na

contemporaneidade apontam significativamente para uma evolução da consciência e

uma mudança de atitude perante à vida naquele que regressa do encontro com a
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morte. Vastos são os relatos que corroboram com essa afirmação. As experiências

de quase morte, as EQMs, têm sido registradas ao longo da história por escritores e

filósofos tão variados quanto Platão, papa Gregório Magno, alguns dos grandes

mestres sufis, Tolstoi e o próprio Jung. Em sua extensa pesquisa sobre a morte e as

EQMs, Sogyal Rinpoche constatou mudanças surpreendentes e transformações na

vida das pessoas que passaram por tais experiências: "o medo diminui; surge uma

aceitação profunda da morte. Um interesse cada vez maior em ajudar os outros e

menos interesse em atividades materialistas" (1999, p. 58). Nas palavras de

Rinpoche:

"Para as pessoas que passam pela experiência de quase
morte, o aspecto mais importante, repetidamente, é a completa
transformação que ela traz à sua vida, carreira, atitudes e relações.
Elas podem não perder o medo da dor e do morrer, mas perdem o
medo da morte em si; ficam mais tolerantes e amorosas; tornam-se
mais interessadas nos valores espirituais, o 'caminho da sabedoria', e
com frequência numa espiritualidade universal, mais do que no
dogma de uma religião." (1999, p. 58)

Em seu texto "Experiências Arquetípicas nas Proximidades da Morte" (1980,

p. 79-109), Von-Franz compila uma série de relatos sobre indivíduos que, ao se

aproximarem da morte, eram visitados por sonhos carregados de significados,

apontando para as suas questões não resolvidas e a vida que não fora vivida

plenamente. Tais relatos, muitas vezes, demonstram sonhos premonitórios, como

avisos do inconsciente sobre a iminência da morte e a urgência de sanar as

pendências emocionais. O moribundo que atentava aos sonhos e seus sinais

apresentava uma mudança de atitude em relação à vida, sendo capaz de

resolver-se consigo mesmo e com o mundo, aceitando a morte com serenidade. Já

aqueles que ignoravam os alertas da mente inconsciente, morriam amargurados e

em profundo sofrimento.

Segundo Von-Franz, diante da negação da morte iminente, o inconsciente

parece apressar-se em transmitir ao indivíduo uma maior consciência sobre si

mesmo, sobre suas relações e sobre o meio ambiente no qual está inserido,

esforçando-se para relevar a urgência de "desapegar-se de todas as desilusões e de

todos os auto-enganos neuróticos." (1980, p. 97)
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3.2 A mudança de atitude perante à experiência da morte

Em seu comentário psicológico sobre o Bardo Thodol (1988, p. 521), Jung

aponta para a morte como um retorno ao inconsciente. Para ele, a imersão no

processo psíquico inconsciente é uma característica comum à infância e à velhice. O

processo tanatológico, porém, começaria muito antes da morte física. Assim como

para a psicologia junguiana, a filosofia tibetana afirma que a morte e o morrer têm

início desde o momento em que o corpo adoece ou entra em decrepitude (Cf.

RINPOCHE, 1999, p. 52). Desta forma, assim como as primeiras décadas da nossa

existência seriam uma preparação para a vida, também os primeiros anos da

segunda metade de nossa existência seriam uma preparação para a morte:

"O homem que envelhece — quer queira quer não —
prepara-se para a morte. Por isto eu penso que a própria natureza se
prepara para o fim. Muitas vezes pude acompanhar até acima de um
ano antes os indícios de aproximação da morte, inclusive naqueles
casos em que a situação externa não permitia tais pensamentos. O
processo tanatológico começara, portanto, muito antes da morte real.
Aliás, observa-se isto, frequentemente, também na mudança peculiar
de caráter que precede de muito a morte." (JUNG, 2000, p. 173)

O fim da vida seria "um segundo nascimento (...) que, de fora, se parece com

uma morte", e que, a assim chamada vida", é apenas "um breve episódio entre dois

grandes mistérios que, de fato, se resumem em apenas um". (JAFFÉ, 1980, p. 15)

O fato é que tanto a passagem para a segunda metade da vida quanto a

morte em si representam um momento de crise. A morte do indivíduo é o colapso do

corpo físico e das identidades psicológicas. A palavra "crise" tem origem no termo

latino "crísis", significando "momento de decisão" ou "mudança súbita". Na antiga

medicina grega, a crise representava o momento decisivo na progressão de uma

doença, possibilitando a evolução para a cura ou para a morte. Toda crise, assim,

implica o colapso de um organismo ou então a sua reinvenção. É uma possibilidade

de evolução e de mudança.

A morte talvez seja a maior crise vivenciada ao longo da jornada humana e

sua experiência "está ligada a uma mudança de profundas repercussões no interior

da alma" (FREY-ROHN, 1980, p. 30). Para a psicologia junguiana, vivenciar uma

situação de crise aponta para a constelação de um arquétipo. Assim, as visões

relacionadas ao arquétipo da morte implicariam a possibilidade de cura e de uma
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mudança fundamental na personalidade do indivíduo. Em seu comentário

psicológico sobre o Bardo Thodol (1988, p. 523) Jung fala sobre como a emersão, a

partir do inconsciente, de determinados arquétipos diante da experiência da morte

possibilita o fim de um direcionamento racional e a extinção das chamadas "ilusões

cármicas", ou seja, dos enganos e projeções imaginárias do indivíduo em relação à

realidade e à própria vida. Os arquétipos são imagens primordiais carregadas de

forte carga de energia psíquica. (NISE, p.11). As imagens arquetípicas que se

revelam ao indivíduo no momento da morte implicariam uma significativa alteração

na configuração de sua energia psíquica, fazendo com que ele (o indivíduo)

abdicasse de seu preconceito racionalista e renunciasse à supremacia do ego regido

exclusivamente pela "deusa" razão.

Em sentido mitológico, Tânatos pode ser a condição de ultrapassagem de um

nível para um outro nível superior (Cf. BRANDÃO, 1986, p. 227). Vale lembrar que,

simbolicamente, a morte não está restrita à finitude do organismo. Vivemos muitas

mortes ao longo de nossa vida e toda e qualquer iniciação passa por um processo

de morte antes do surgimento de uma nova vida. Assim, "Tânatos contém um valor

psicológico: extirpa as forças negativas e regressivas, ao mesmo tempo que libera e

desperta as energias espirituais." (BRANDÃO, 1986, p. 227). Sendo filha da Noite

(Nix) e irmã do Sono (Hipno), a morte possui também seu caráter regenerativo. É

aquela que nos possibilita a libertação do sofrimento e das preocupações do mundo

e não representa um fim em si, mas abre as portas para uma realidade

transcendente, para o reino do espírito.

Em sentido esotérico, a morte simboliza a transformação profunda do homem

diante de uma iniciação. É a morte do profano em favor de um renascimento

superior. Sem isso, a progressão não acontece. Para construir algo novo, é preciso

antes destruir o que é velho. Para renascer, é preciso antes morrer. A partir das

crises, podemos desconstruir aquilo que já estava ruindo e edificar uma nova

expressão de nosso Ser. O espaço que se abre é o ensejo para a reinvenção a partir

dos próprios escombros, com a consciência, ao menos, daquilo que não nos serve.

Aquele que se permitiu viver conscientemente as mortes simbólicas durante a

vida encarará com maior naturalidade a morte física. O bebê que se sacrifica em

favor da criança, a infância que termina para o surgimento do adulto e o adulto deixa
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de ser para então tornar-se sábio, todas essas passagens são momentos

preliminares que nos preparam para a morte física. A maneira que vivenciaremos a

morte física poderá ser um reflexo de como vivenciamos as etapas anteriores de

nossa vida e de como confrontamos a sombra durante a vida (Cf. ANTONIOLI, 2015,

p. 6).

A tomada de consciência da própria sombra parece ter um caráter singular e

grande significado para o moribundo (Cf. JAFFÉ, 1980, p. 17). Jung afirma que

nossa psique não é indiferente ao processo de morrer e que tal fato poderia ser

percebido na "tendência compulsiva de querer corrigir os seus erros que aqueles

que estão para morrer costumam apresentar" (2000, p. 173). Uma ansiedade que a

pessoa que vai morrer frequentemente tem é a de deixar assuntos não concluídos.

Os mestres tibetanos afirmam que não é possível morrer pacificamente se as

questões não resolvidas de uma vida inteira não forem, dentro do possível,

desembaraçadas. Com frequência, as pessoas que mais se aferram à vida e têm

medo de soltar-se dela e morrer são aquelas que ainda não se conciliaram com o

que foram e fizeram (Cf. RINPOCHE, 1999, p. 54)

Em minha experiência pessoal orientando pessoas e famílias que

vivenciavam o processo do morrer, pude testemunhar casos significativos onde os

moribundos se agarravam ferrenhamente à vida, embora o corpo já não mais se

sustentasse, e que fizeram uma passagem tranquila instantes depois de receberem

o perdão e as bênçãos para partir em paz das pessoas mais próximas ou daqueles

cujo havia algum tipo de pendência emocional.

O fato é que, tanto pelas experiências de cunho pessoal, quanto pelos longos

estudos psicológicos e mitológicos até então citados, a morte parece adquirir um

caráter singular no processo de tomada de consciência. Vejamos agora a sua

relação específica com o processo de individuação.

3.3 A morte no processo de individuação

Por individuação compreendemos a jornada do indivíduo em direção à

completude. É a jornada do homem em direção a si mesmo. O ego que caminha em

direção ao Self, em termos psicológicos, e do "eu menor" em direção ao "Eu Maior",
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para o esoterismo. É Arjuna que se torna Krishna, segundo a tradição hindu, e a

mente limitada que se entrega à "Nossa Verdadeira Natureza", para o budismo. É o

homem que descobre a sua natureza divina e se rende a Deus, para as tradições

judaíco-cristãs. É a união do complexum opositorium, a conciliação dos pares de

opostos. O encontro do consciente com o inconsciente (embora estes jamais

estejam de fato separados). Como afirma Jung: "se atribuímos uma finalidade e um

sentido à ascensão da vida, por que não atribuímos também ao seu declínio? Se o

nascimento do homem é prenhe de significação, por que é que a sua morte também

não o é?" (2000, p. 172).

A morte é o momento em que a vida fragmentada é chamada a reunificar-se.

É o grande espetáculo onde o ensaio durante a vida é posto à prova, quando a obra

requer o homem por completo. Dizem os alquimistas que "na noite povoada povoada

do medo da morte o homem sente aquele momento do destino em que ele tem de

se apresentar como uma Totalidade" (FREY-ROHN, 1980, p. 30). No momento

dramático ante à aproximação da morte, é natural que brote tudo o que fora

reprimido e negado até então: "Eros, que ficara oculto sob a casca protetora da

ironia e da frieza, e a bondade da qual o homem se envergonhava" (FREY-ROHN,

1980, p. 30). Também é possível um comportamento adverso, o domínio da alma

pela teimosia em obstinação de negar as próprias incoerências e a verdade

inevitável, levando o moribundo a um sentimento de culpa e frustração. Pela

perspectiva mitológica, "quando se abate sobre um ser, se este orientou sua vida

apenas num sentido material, animalesco, a Morte o lançará nas trevas; se, pelo

contrário, deixou-se guiar pelo espírito, ela mesma lhe abrirá as cortinas dos campos

da luz" (BRANDÃO, 1986, p. 227). Também é o que retrata a mitologia egípcia,

quando Maat, a deusa da justiça, pesava o coração dos mortos em sua balança

perante o tribunal de Osíris. Se o coração, que representava a consciência, fosse

mais leve que a pena da deusa, o morto passaria ao paraíso de Osíris. Porém, se o

coração fosse mais pesado que a pena, Ammit, que era uma deusa representada

por animais perigosos da África como o crocodilo, o leão e o hipopótamo, devoraria

o coração e o morto desapareceria para sempre.

Para Jaffé (1980, p. 17) "do ponto de vista da vida enquanto individuação, a

velhice e o fim da vida podem, de fato, estar imbuídos de um significado particular,

sempre e quando a diminuição de forças não o obriguem a limitações terríveis". O
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processo de individuação, em última instância, não seria uma mera escola de vida,

mas quando bem compreendido, uma preparação para a morte.

Sri Moojibaba, mestre advaita vedanta do qual tive a oportunidade de receber

ensinamentos em um retiro em Portugal, afirma que a finitude é uma das grandes

ideias de Existência, pois se trata de um choque tão grande que nos compele a

procurar por aquilo que é imperecível. É o que afirma também Meistre Eckart,

quando diz que morrer é uma renúncia a tudo o que é transitório, onde acontece a

dissolução do ego perante o Uno. Extingue-se a separação entre o sujeito e o objeto

na total Unidade do homem com o eterno (apud FREY-ROHN, 1980, p. 47) .

Gostaria de exemplificar o processo de individuação possibilitado pela morte

através de uma parábola budista, proveniente dos primeiros ensinamentos formais

que recebi de Lama Padma Samten. A parábola afirma que somos como garrafas de

água à deriva no oceano. O conteúdo do frasco é o mesmo do mar, porém ambos

estão separados pela película de vidro. A garrafa que nos separa do mar representa

o ego, enquanto o oceano representa a vastidão do inconsciente, do Uno, do Todo.

Invariavelmente, sentimo-nos isolados, perdidos e enclausurados. Para transcender

essa sensação, bastaria que quebrássemos o vidro. Isso significaria, no entanto,

uma morte. Morremos enquanto garrafa, deixamos de ser indivíduos separados. Em

contrapartida, tornamo-nos o próprio oceano. Convertemo-nos no Todo. Ao livrar-nos

das ilusões que criamos em vida, a morte apresenta-se como um grande ensejo

para a realização da nossa verdadeira essência, o Self - o imago Dei em nós.

Desfaz-se a ilusão da separatividade e descobrimos a completude que sempre

esteve presente.

Considerar a morte sob uma perspectiva naturalista e como processo

fundamental à evolução vida e da consciência humana, ao invés de algo vazio de

sentido, parece ser muito mais salubre e útil ao desenvolvimento da psique humana

como um todo. A incapacidade de envelhecer revela-se tão absurda quanto a

incapacidade da criança de amadurecer com o passar do tempo (Cf. JUNG, 2000, p.

171). Uma atitude assertiva perante à morte mostra-se não somente conveniente,

como também necessária ao processo de individuação. A morte apresenta-se,

assim, por trás de seu negro manto, como uma justa e sábia professora, um claro
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espelho, como dizem os sábios, que revela a nossa autêntica feição. O Self que

habita em nós e que clama por ser realizado.
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Conclusão

Muito pouco se pode afirmar sobre a morte e, ainda menos, sobre o que há

para além dela. É a pura expressão do desconhecido. Ainda assim, é uma

experiência comum a todos os seres que um dia já nasceram. Por sua própria

natureza, a morte é paradoxal e emblemática, tal como a vida. É possível, contudo,

reconhecer a sua importância para a evolução da psique humana, no processo de

individuação e de tomada de consciência.

De que outra forma poderíamos explicar as similaridades em relação à morte

como fator transformador da consciência humana presente nos mitos de distintos

povos e tradições e nos exemplos de incontáveis indivíduos que ressignificaram a

sua relação com a vida após o encontro com a morte? Sim, a morte se apresenta

como um grande arquétipo que poderá levar o indivíduo a reconhecer as próprias

incoerências, livrar-se das ilusões e afastar-se de uma atitude materialista e

egocêntrica para com o mundo, para então descobrir o seu papel perante o todo. O

fim só é algo negativo quando associado ao medo e ao apego. Ou seja, a morte só é

de fato nociva para a psique quando é negada e reprimida, representando a fuga do

indivíduo de si próprio. Há uma vasta sabedoria presente no morrer, inerente à

própria Vida. À luz da psicologia analítica, considerando-se os diversos mitos e

relatos clínicos, a morte pode ser considerada como uma grande oportunidade para

a expansão da consciência e da realização do Self, desde que o indivíduo não

apresente um comportamento negacionista perante a sua presença. Conclui-se, a
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partir do trabalho apresentado, que a experiência da morte pode influenciar

positivamente a psique humana no processo de tomada de consciência.

Quando e como ela se apresenta, e qual será a nossa atitude perante à

morte, diz respeito a cada qual. Para isso, possuímos este grande ensaio chamado

vida, que possibilita familiarizarmo-nos com a finitude através das inúmeras mortes

que vivemos ao longo de nossa existência, para que quando aquela então vier, não

nos pegue de surpresa e, assim, possamos vivê-la com a natureza e magnitude

esperadas pela vida… e pela morte.
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