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A morte sempre foi caracterizada  em narrativas de ritos de passagem dos povos 

universais, ganhando força e transformando-se em uma narrativa de poder, pois a 
palavra morte tem raiz na linguagem humana universal. Neste sentido, em inúmeras 
narrativas e mitos da tradição literária universal, se o indivíduo dominar a linguagem, 
ele também domina a morte, pois tanto a palavra escrita e falada apresentam esse poder. 
Ao buscarmos, portanto, referências que trazem o conceito de morte na vida humana, 
encontraremos sua caracterização na simbologia de mitos, em narrativas de culturais, 
em tratados  científico-forenses e etc. ou seja, perceberemos sua presença na vida 
humana desde a linguagem oral, na linguagem escrita, em textos mitológicos, o contos 
populares e trabalhos científicos. O Projeto visa à pesquisa bibliográfica da temática “A 
narrativa da morte”, buscando simbologias presentes no conto de Ricardo Azevedo O 
moço que não queria morrer e a representatividade da morte no contexto da produção 
literária simbólica oral e escrita e no Mito de Sísifo da Mitologia Grega. Através do 
levantamento bibliográfico e pesquisa sobre conto popular, símbolo e mitologia 
esperamos discutir que a presente “A narrativa da morte” encontra-se nas histórias que 
ultrapassam gerações e influenciam as narrativas populares tanto orais quanto escritas. 
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