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RESUMO
Um questionário sóciodemográfico e a Sense of Simbolic Immortality Scale (SSIS) de Drolet 
(1990) foram administrados a um grupo de duzentos e quatro (N=204) adultos Portugue-
ses (93 homens e 111 mulheres) com idades compreendidas entre os 18 e os 62 anos. Os 
resultados demonstram que não existem diferenças no sentido de imortalidade simbólica 
quando se considera a idade, sexo e estado civil, contudo os indivíduos com filhos apresen-
tam um maior desejo de imortalidade simbólica.

PALAVRAS-CHAVE
Imortalidade Simbólica, Modos de Imortalidade Simbólica, Identificação por Delegação.
 

ABSTRACT:
A sociodemographic questionnaire and Sense of Symbolic Immortality Scale (SSIS) 
from Drolet (1990) were fulfill by a group of two hundred and four (N = 204) adult Por-
tuguese (93 men and 111 women) aged from 18 to 62 years. The results revealed no 
differences in the sense of symbolic immortality when considering age, sex and mari-
tal status, yet individuals with children show a greater desire for symbolic immortality. 
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486 INTRODUçãO

Robert Jay Lifton (“On Death”) teorizou que há uma necessidade básica no psiquismo saudá-
vel, que se relaciona com a vida para além da nossa própria morte: o desejo de Imortalidade 
Simbólica (IS). Esta necessidade é expressa em cinco modos: natural, biológico, experien-
cial, criativo e religioso, e ajuda a ultrapassar a ansiedade perante a morte (Lifton e Olson, 
“The Human”). Neste contexto e sendo o modo biológico um dos caminhos através do qual 
conquistamos simbolicamente a imortalidade, quisemos perceber se o facto de ter ou não 
ter filhos influencia esse mesmo desejo, para o efeito efectivamos um estudo comparativo 
entre dois grupo de adultos, um com filhos e outro sem filhos. Descreveremos de seguida o 
nosso estudo, depois de efectuarmos uma breve revisão teórica sobre o conceito de Imor-
talidade Simbólica, seguidamente apresentaremos as conclusões e discussão. Terminamos 
referenciando algumas limitações do presente estudo bem como com a apresentação de 
algumas sugestões para estudos futuros.

IMORTALIDADE SIMBóLICA

Desde que o ser humano tem consciência da sua morte que procura a imortalidade (Conn 
et al.). Ainda que tentemos negar a morte, ainda que a reprimamos e a afastemos da nossa 
consciência, a sua ideia faz parte da nossa vida e do nosso dia-a-dia (Mathews). Nesse sen-
tido e confrontado com a limitação que o tempo impõe, procuramos de diversas formas 
ultrapassar o temeroso destino, procuramos prolongar-nos no tempo, mesmo depois da 
morte física, procuramos deixar legado no sentido de não sermos esquecidos, procuramos 
uma ponte entre a mágoa da finitude e o sonho da imortalidade, emerge assim o desejo 
de Imortalidade Simbólica (Lifton, The Broken). Ou seja simbolicamente queremos continuar 
vivos, seja através dos filhos, dos actos que praticamos, das obras que deixamos, da própria 
cultura com a qual nos identificamos, depositária da nossa identidade, da religião e até da 
própria natureza, que continuará a existir depois de nós (Drolet). 

Sendo a negação da morte um processo universal, o sentido de imortalidade simbólica, 
ultrapassa essa negação (Lifton, The Broken), dando a resposta à aspiração universal de viver 
para sempre (Lifton e Olson, Living). 

A consciência de morte individual é um forte estímulo para a identificação por reforçar a 
necessidade psicológica de nos revermos nos vindouros, nos nossos continuadores, depo-
sitários do nosso desejo de eternidade (Figueiredo). Delegamos nas gerações seguintes a 
responsabilidade de não deixar morrer a memória da nossa existência.

MODOS DE IMORTALIDADE SIMBóLICA

Modo biológico: Talvez seja o modo com mais importância e o mais óbvio. Cada um de nós 
vive através dos seus filhos e filhas, netos e netas, numa cadeia biológica sem fim. Através 
dos laços familiares a vida não mais terá fim (Lifton e Olson, Living).

Em termos de conexão biológica, August Weismann falou há cerca de um século, no prin-
cípio da imortalidade celular, da imortalidade dos seres unicelulares e da imortalidade das 
células reprodutoras dos multicelulares. Mas essa imortalidade celular é apenas um dos as-



487pectos da nossa continuidade biológica. Já que o homem é um ser cultural por excelência, 
a família ela própria é expressa em termos sociais (Lifton, The Broken). Os filhos são o nosso 
prolongamento (Unamuno).

Criativo: Enfatiza todas as nossas metas e criações artísticas e profissionais, que ajudarão 
outras pessoas e como tal, irão igualmente ajudar as futuras gerações (Lifton, The Broken). 
Todos desejamos deixar algo que nos sobreviva (viederman).

Natural: Este modo está relacionado com a natureza, com o sentimento de que fazemos 
parte do universo e que este nos ultrapassa, como fazemos parte da natureza, que é eterna, 
podemos ter a certeza de que algo de nós continuará depois de morrermos (Lifton e Olson, 
Living). Este modo enfatiza a relação com os outros seres, com aspectos vivos e não vivos da 
natureza (Mathews). 

Religioso: Este é o modo que surge mais rapidamente quando falamos de imortalidade. A 
imortalidade foi sempre o cerne das preocupações das várias religiões. Este modo lida com 
a possibilidade de transcender a morte através dos nossos objectivos e metas espirituais. 
Quer inclua ou não a ideia literal da vida para além da morte, a principal característica deste 
modo é tomar a forma de libertação, de uma vida profana ou mundana para um plano mais 
elevado da existência, onde é permitido ao self transcender a sua própria finitude biológica 
(Lifton, The Broken). O principal fio condutor de todas as religiões é transcender a finitude 
(Mikulincer e Florian). 

Transcendental: Este modo é conseguido quando vivemos momentos de grande intensida-
de, nos quais a noção de tempo e de espaço desaparece, como por exemplo dar à luz, dan-
çar, cantar, dançar ou outras experiências de êxtase. Este modo pode também ser induzido 
através do álcool ou drogas (Lifton, The Broken).

OBJECTIVOS E HIPóTESES 

Tendo em conta que o desejo de imortalidade simbólica é universal e tendo em conta que 
um dos modos de conseguirmos transcender a morte é através dos filhos, da descendên-
cia quisemos perceber de que forma essa variável (ter ou não ter filhos se repercute nesse 
mesmo desejo)

Não tendo encontrado literatura disponível que nos permitisse orientar as nossas duas hipó-
teses, socorremo-nos da hipótese nula:

Hipótese 1: O sentido de imortalidade simbólica não diferem entre dois subgrupos um com 
filhos e outro sem filhos

Hipótese 2: O sentido de imortalidade simbólica não difere entre o género feminino e mas-
culino



488 Método
Participantes

Concorreram para este estudo um total de duzentos e quatro sujeitos (N=204) (93 homens 
111 mulheres) com idades compreendidas entre 18 to 62 anos (M = 41.23, SD = 12.61). Todos 
os inquiridos são de raça caucasiana e de naturalidade portuguesa. Realça-se ainda que a 
situação profissional de todos os participantes é similar, tratando-se de empregados fabris, 
ou seja todos no activo. A descrição detalhada da amostra encontra-se nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Número de sujeitos por grupo e por estado civil

Estado Civil
GC

Frequência Percentagem

Solteiro 65 31.8

Casado/União de Facto 111 54.5

Separado/Divorciado 19 9.3

Viúvo 9 4.4

Tabela 2. Caracterização dos grupos quanto ao número de filhos

Número de filhos Frequência Percentagem

Sem filhos 86 42.2

Um ou mais filhos 118 57.8

material

Dois instrumentos foram usados neste estudo:   

Questionário sócio-demográfico: Com informação relativa ao sexo, idade, nacionalidade, 
estado civil e ter ou não tem filhos 

Sense of Simbolic immortality Scale 

The Sense of Symbolic Immortality Scale, é uma escala de atitudes ou crenças, desenvolvida 
por Drolet, em 1990, e adaptada para o português por Santos, constituída por um total de 
26 itens/afirmações que representam áreas da vida que têm um papel importante no desejo 
de Imortalidade Simbólica. A resposta a estes itens é dada numa escala tipo Likert, de cinco 
pontos, que varia entre “Concordo Plenamente” e “Discordo Plenamente”. O escore máximo 
possível é de 130 pontos e o mínimo de 26 pontos. Quanto maior for o resultado obtido 
maior é o sentido de Imortalidade simbólica (Santos).

Procedimento

Os participantes responderam ao questionário no Gabinete médico das fábricas (IMPETUS e 
Salgado & Neto, Lda.), fábricas ligadas à indústria têxteis sediadas na zona do Grande Porto 



489A recolha dos dados ocorreu durante os meses de Maio e Abril de 2008, depois de ter sido 
obtido o consentimento e colaboração das instituições supracitadas. Com os participantes 
foram seguidos todos os princípios éticos vigentes incluindo consentimento informado. A 
escolha desta população prendeu-se sobretudo com o facto de se tratar de população ac-
tiva e saudável, e por outro por termos tido acesso à mesma através da colaboração das re-
feridas fábricas. Os questionários, os quais foram preenchidos na nossa presença e tomaram 
cerca de 15 minutos a cada funcionário.

análise de dados

A análise estatística foi realizada através do programa de análise de dado Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS, versão 17.00). Os testes conduzidos prenderam-se com T-testes 
para amostras independentes (H1, H2) e análises de variância unifactoriais (ANOvA) (H2). A 
normalidade foi estudada através do teste kolmogorov-Smirnovov com um nível de signi-
ficância p <.05. 

RESULTADOS

Hipótese 1: O sentido de imortalidade simbólica não diferem entre dois subgrupos um com 
filhos e outro sem filhos

Tabela 3. Médias e desvios Padrões para o resultado da SSIS, para os dois subgrupos: ter ou não ter filhos 

Tem filhos?

scale
Sim

(n = 144)

Não

(n = 60)
t

M SD M SD

SSiS 95.5 10.107 88.9 12.811 2.39*

*p <. 05

Como se poderá verificar na tabela 3, o subgrupo com filhos obteve resultados significativa-
mente superiores ao subgrupo sem filhos, com as médias de 73.6, e 68.3 respectivamente.

Hipótese 2: O sentido de imortalidade simbólica não difere entre o género feminino e mas-
culino

Quando se considera o Sexo, verifica-se que o desejo de Imortalidade Simbólica é muito 
idêntico entre homens e mulheres (M = 95,34, DP = 12,80 vs. M = 94,78, DP = 13,27, respec-
tivamente), não tendo sido observadas diferenças entre os grupos (t (202) = 1,184) p=0.8. A 
hipótese 2 não foi assim rejeitada

Foram ainda realizadas estatísticas exploratórias para a idade e estado civil, não se tendo 
verificado diferenças significativas em nenhum dos casos.



490 DISCUSSãO

Concluímos que o desejo de Imortalidade Simbólica não parece depender da idade, sexo ou 
estado o civil, contudo, parece estar intimamente ligado com o facto de as pessoas terem ou 
não terem filhos. Ou seja, parece depender mais das vivências internas do que de factores 
sócio-demográficos (Dechesne et al.).

Talvez por serem os filhos uma das formas de as pessoas continuarem vivas através deles, de 
continuarem a sua jornada. Contudo, se atendermos às teorias de Lifton, o desejo de IS não 
se esgota na imortalidade puramente biológica estendendo-se à comunidade.

Não podemos deixar de questionar: será o desejo de imortalidade simbólica que incute o 
desejo de ter filhos, ou serão os filhos em si que empolam o desejo de IS?

é importante manter presente que o futuro da espécie depende do desejo de imortalidade 
simbólica, numa época em que se torna possível o controlo da natalidade, é imperioso aten-
der à perspectiva que o ser humano faz do seu futuro e dos que lhe sobreviverão. Ainda que 
não seja um tema pouco popular entre os investigadores, a morte faz parte das nossas vidas 
e merece atenção no que se reporta à qualidade de vida (Neimeyer, Wittkowski e Moser)

Lifton, ao defender que o desejo de imortalidade simbólica se relaciona com saúde mental 
e dá mostras de estar a diminuir, face à avalanche de ameaças que pairam sobre o planeta e 
sobre a espécie humana, de entre as quais se destacam as ameaças terroristas, as ameaças 
nucleares e a destruição dos recursos naturais. Torna-se imperioso repensar a saúde mental 
e com esta, a saúde das futuras gerações e do planeta, pois a geração presente será sem-
pre responsável pelo amanhã. Desta forma, é imperiosos que o homem acredite no futuro, 
se projecte e proteja quer o futuro do planeta quer as gerações vindouras, protegendo-se 
simultaneamente no presente (Lifton, “Americans”). Pois quem não acredita no amanhã, ja-
mais poderá acreditar no presente, acrescentamos.

Citamos Lifton e Paulos, quando afirmam que a população mundial está a “desinvestir” no 
futuro e a ter cada vez mais ansiedade perante a morte, porque a morte perdeu sentido, e 
consequentemente a vida perdeu ou perderá sentido.

A falta de perspectivação no futuro, a falta de confiança gera um certo adormecimento 
psíquico (psyquic numbness) (Lifton, “Beyond”), onde predomina o hedonismo do imedia-
to, (Florian e Mikulincer), o desejo de imortalidade simbólica correlaciona-se positivamente 
com saúde mental (Govindama).

Ironicamente é precisamente quando o homem precisa de se identificar com o futuro que 
esse mesmo desejo corre o risco de ser esmagado, face à avalanche de ameaças que pairam 
sobre a humanidade e que deixam adivinhar que o futuro pode ser receoso, numa mescla 
de falta de recursos naturais e valores humanos (Mathews).  

A reprodução genética pode contribuir para a imortalidade biológica mas só o será como 
manifestação do desejo de reprodução quando assente em relações de parentesco (Figuei-
redo). Daí a importância do desejo de nos revermos nas gerações futuras, para assegurar a 



491própria sobrevivência da espécie, pois o controlo da natalidade ultrapassa o mero instinto 
de sobrevivência.

A imortalidade simbólica assenta no desejo do homem se perpetuar, o mais tempo possível 
através dos grupos sociais a que pertence, a preservação dos referidos grupos é essencial à 
viabilidade do referido desejo (Wade-Benzoni e Tost), o desaparecimento desses grupos dei-
xaria de dar suporte as manifestações de desejo da imortalidade simbólica (Wade-Benzoni).

A Morte é um tema que merece a nossa atenção enquanto profissionais de saúde (Nagi 
e Lazerine), deveria dar-se mais importância à morte e às suas representações simbólicas 
(Abdel-khalek e Lester).

LIMITAçõES DO ESTUDO

As limitações do nosso estudo são diversas, uma das quais se prende com a natureza da 
amostra (empregados fabris), o que não nos permite generalizar à população portuguesa.

A escala utilizada (SSIS) apresenta igualmente algumas limitações, pois esta não nos permite 
perceber como é que as pessoas lidam com o problema da morte e da imortalidade nem 
nos permite compreender toda a diversidade e complexidade do ser humano a este res-
peito (Neimeyer, Wittkowski e Moser). Para além disso a escala não está aferida à população 
Portuguesa.

A própria questão da morte é falada de forma diferente de cultura para cultura e levanta 
ainda muitas resistências (Lester, Templer e Abdel-khalek). O que pode ter levantado resis-
tências nos participantes e ter levado a resultados inconclusivos.

Por fim anotamos que sendo este um estudo comparativo, não nos permite verificar de que 
forma o facto de ter filhos influencia a imortalidade simbólica, ou se é o desejo de imortali-
dade simbólica que leva a que as pessoas desejem ter filhos. Não nos permite, por não ser 
experimental, estabelecer uma relação de causa-efeito

SUGESTõES PARA ESTUDOS FUTUROS

Sugerimos para estudos futuros sobre a temática, o recurso a amostras mais alargadas e 
diversificadas, de forma a dar consistência e poder generalizar os resultados. 

Seria ainda interessante cruzar estes dados com uma escala de bem-estar ou que medisse a 
qualidade de vida, bem como controlar a saúde mental (depressão, ansiedade, etc.)

Encorajamos estudos nesta temática, a sociedade contemporânea ignora a morte (Meiss-
ner). A morte continua a ser tabu (zucker). A questão da morte, refere kovács, é central na 
existência humana, é um tema importantíssimo. Ela estende-se ao nascimento, à aprendiza-
gem social, à vida quotidiana e ritual, à identificação sexual à doença e ao envelhecimento 
(Conte, Weiner e Plutchik).
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