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RESUMO 

A morte pode ser vista como a única certeza da vida humana, mas falar e refletir sobre 
ela, é um grande tabu na sociedade moderna. Kübler-Ross (1996), vem dizer que há 
inúmeros motivos para temermos e evitarmos tratar da morte como algo natural e que 
faz parte do ciclo da vida humana. Um dos motivos mais significantes é que, na 
sociedade atual, morrer se tornou algo cada vez mais triste em diferentes aspectos, e 
ainda mais solitário, automático e desumano. Com isso, a imagem da morte como 
algo que não deve ser falado, pensado ou refletido vai passando a cada geração. 
Entretanto, desde a infância passamos por situações em que presenciamos perdas e 
mortes. Através dos noticiários, de filmes, jogando e até mesmo nos contos de fadas, 
passamos a ter um contato com o luto, se fazendo necessário buscar um momento 
para se trabalhar esse assunto, até mesmo com as crianças. Compreendendo o 
importante papel da escola na formação do indivíduo e que nela é um espaço de 
socialização e de acesso ao conhecimento construído pela cultura, o presente artigo 
investigou de que forma professores abordam o tema da morte no ambiente escolar. 
A pesquisa foi realizada em uma escola pública e em uma escola particular com 
professores do ensino fundamental I. Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas semiestruturadas com quatro professores de cada escola e foram 
interpretados mediante a análise de conteúdo temática. Os resultados mostraram que, 
apesar de reconhecerem a necessidade de se abordar a morte com as crianças, os 
professores relatam dificuldades e limites na sua prática. Foi constatado que a 
abordagem é feita no ambiente escolar, porém são raros os momentos, e em sua 
grande maioria o discurso religioso encontra-se presente. Portanto, verificou-se que, 
culturalmente falar sobre a morte remete ao medo e a angústia. Com isso, os 
professores, mesmo reconhecendo a importância, não dedicam momentos totalmente 
direcionados a essa temática. 

Palavras-chave: criança; educação para morte; escola 

 
1 INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, nós seres humanos, sempre nos questionamos de onde 

viemos, para onde iríamos e se a morte é mesmo o fim. Para responder tais 

questionamentos, utilizamos de diversas formas de conhecimento, como da filosofia, 

da arte, das ciências e da religião. Porém, nenhuma resposta pode ser considerada 

completa, definitiva e absoluta. (KOVÁCS, 2003). 

Contextualizando historicamente, pode-se perceber que séculos atrás rituais 

da morte eram realizados de forma simples e a morte era admitida e vista como parte 

do ciclo da vida humana (LIMA, 2007).    

1.1 A CRIANÇA E A APROXIMAÇÃO COM A MORTE. 

Desde a infância passamos por situações em que presenciamos perdas e 

mortes. Através dos noticiários, de filmes, jogando e até mesmo nos contos de fadas, 

passamos a ter um contato com o luto. Entretanto, quando pensamos em falar da 

morte com crianças, os adultos acabam usando mentiras, eufemismos, simplesmente 



 

 

não falam do assunto, afastando a criança e fazendo com que ela associe 

negatividade ao tema sem promover uma oportunidade de demonstrar seus 

pensamentos e sentimentos (PAIVA, 2011). 

De acordo com Paiva (2011), a criança vê a morte de forma diferente do 

adulto, essa percepção varia de acordo com sua idade e estrutura cognitiva. Mesmo 

havendo tais diferenças é necessário conversar com ela sobre as perdas e a morte.  

O afastamento da criança da morte é bem perceptível na cultura ocidental, 

uma situação comum ocorre quando os pais ou algum parente próximo falece, elas 

acabam sendo retiradas de suas casas, afastadas das conversas, muitas vezes não 

recebendo nenhuma explicação ou os adultos explicam através de eufemismos e 

mentiras. O adulto acaba silenciando a criança e a privando de viver esse momento, 

por não confiar mais nos adultos ela só levará dessa situação experiências 

traumáticas e misteriosas (KÜBLER-ROSS, 1996). 

1.2 A ESCOLA NA VIDA DA CRIANÇA E A ABORDAGEM DA MORTE NESSE 

AMBIENTE. 

A escola é vista como uma ampliação da família, pois é o espaço social onde 

ocorre, principalmente, a socialização com outras crianças e acesso ao conhecimento 

construído pela cultura. É por meio dela que conseguimos apoio para formar pessoas 

com pensamentos críticos e conscientes. Souza (2008), com base em sua pesquisa 

afirma que a família sente-se mais confiante quando é orientada e acompanhada 

pelos educadores. 

Diante disso, vemos a escola como um local que traz a possibilidade da 

abordagem da morte com as crianças, pois professores, assim como os pais devem 

contribuir para a formação das ideias e pensamentos das crianças. 

Mesmo que se evite levar esse assunto para sala de aula, pode-se observar 

diariamente situações de mortes simbólicas, como o afastamento de um professor ou 

de um colega de sala, e até mesmo a passagem de uma série para outra, por mais 

que essas situações não retratem a morte de forma literal, elas trazem à criança 

sentimentos de perdas que são semelhantes ao do luto (PAIVA, 2011). A autora afirma 

que, pais e professores juntos poderiam promover melhor a prevenção do sofrimento, 

abordando a morte com as crianças e dando suporte em momentos de perdas.  

O sistema educacional atual, muitas vezes, esquece de trabalhar a parte 

emocional dos alunos, afastando temas que vão além do conteúdo programado. 

Entretanto, é relevante que exista um tempo para abordar os sentimentos e as 



 

 

emoções na escola. A morte deve ser um tema inserido nessas discussões, pensar 

sobre ela nos faz refletir acerca da vida, é parte do pensamento sobre o 

desenvolvimento humano, caso contrário, a própria vida lhes apresentará de forma 

mais cruel (SANTOS, 2013). 

Dessa forma, é com essa a preocupação que esse trabalho teve como objetivo 

compreender de que forma professores do ensino fundamental I abordam o tema da 

morte no ambiente escolar. Para assim, suscitar novas reflexões que colaborem na 

melhoria da abordagem da morte com as crianças na escola, dando suporte aos 

professores e fazendo com que eles sintam-se seguros para trabalhar essa temática. 

2 MÉTODOS 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

A presente pesquisa foi do tipo qualitativa, a escolha dessa abordagem 

ocorreu pela proximidade que ela proporciona ao pesquisador do seu objeto de estudo 

(CHIZOTTI, 1991). 

2.2 PARTICIPANTES 

A amostra desse estudo, foi composta por oito docentes do ensino 

fundamental I, quatro professores de uma escola pública localizada no município de 

Acopiara e quatro professores de uma escola particular, localizada na cidade de 

Quixadá. Os participantes aceitaram voluntariamente responder a uma entrevista 

semiestruturada, em que buscou-se entender como era feita a abordagem da morte 

no ambiente escolar. Dentre os participantes, o professor um tinha dezessete anos de 

formação; o professor dois, onze anos; o professor três e quatro, dezoito anos; o 

professor cinco, cinco anos; o professor seis, dois anos; o professor sete, onze anos 

e o professor oito, dezessete anos. Esse foi um dado considerado relevante, pois 

percebeu-se o tempo de atuação como variável que influenciava na forma de como 

esse profissional entendia a abordagem da morte. 

2.3 INSTRUMENTOS 

O instrumento para coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada, 

abordando temas identificados como importantes com base em uma pesquisa 

bibliográfica de trabalhos já realizados nessa mesma área. Para nortear a entrevista 

foram utilizados cinco temas geradores: (a) a visão do professor sobre a abordagem 

da morte com crianças; (b) situações em que o professor fez a abordagem no 

ambiente escolar; (c) a posição do professor; (d) a posição da escola e (e) as 

possibilidades/dificuldades enfrentadas. 



 

 

2.4 PROCEDIMENTOS 

Para a realização da pesquisa, foi solicitado a autorização do responsável por 

cada instituição, respeitando assim, as normas éticas previstas na Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde, que rege pesquisas realizadas com seres humanos. 

Foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa um projeto, que foi aprovado, tendo 

como número CAAE 58850816.0.0000.5046. Após a aprovação do projeto, foi levado 

aos professores o Termo Livre e Esclarecido (TCLE), para informá-los do que se 

tratava a pesquisa.  

Mediante a aceitação voluntária dos participantes, foram iniciadas as 

entrevistas individuais, que foram gravadas com a autorização dos professores. 

Posteriormente, as entrevistas foram ouvidas e transcritas integralmente para o 

levantamento de dados. Após a transcrição, foi feito uma análise de conteúdo 

temática, na qual foram identificado temas semelhantes e relevantes que vinham a se 

repetir nas respostas dos professores e temas que levaram a pesquisa a alcançar 

seus objetivos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos relatos, foram levantadas quatro unidades temáticas. Os temas 

vistos como relevantes geraram as seguintes categorias:  

3.1 ABORDAGEM DA MORTE DESDE A INFÂNCIA 

Os oito professores afirmaram reconhecer a importância da abordagem da 

morte desde a infância. Esse reconhecimento ocorre pelo fato da morte estar 

diretamente ligada a vida e que é impossível não ter contato com ela. Kovács (2003), 

questiona a possibilidade de uma educação para morte na sociedade moderna. O 

reconhecimento dos professores da importância dessa abordagem desde a infância, 

já é um avanço para chegar a essa discussão. 

Eu acredito que a gente deve falar sobre esse assunto, até porque vai chegar 

um dia em que todos nós teremos que enfrentar a morte (Professor 3)                                                

Eu acho que é um tema que é pra ser visto como algo natural, pois é algo que 

vai acontecer com qualquer ser humano, quer queira quer não (Professor 7) 

A morte faz parte do ciclo da vida, todo ser humano em algum momento 

precisará enfrentá-la, dessa forma, é possível notar que os professores procuram 

encará-la como um processo natural, com isso, afirmam a importância de se falar 

sobre o assunto desde a infância. Ao mesmo que a abordagem foi caracterizada como 

importante, os professores afirmaram que é um assunto difícil para eles.  



 

 

É um tema que não é fácil... (Professor 2).  

É algo necessário, mas não é fácil. Eu, enquanto profissional percebo que 

para os meus alunos é mais natural do que para nós. Porque quando acontece casos 

de mortes na família deles, eles chegam falando com muita naturalidade (Professor 

4). 

Vemos na fala do professor 4 que ele reconhece que a dificuldade de se 

abordar a morte está no próprio professor enquanto adulto, que as crianças tem uma 

visão bem mais natural. Como Paiva (2011) afirma, as crianças representam a morte 

de forma natural enquanto os adultos já possuem uma visão formada culturalmente.  

A idade das crianças também faz com que o professor tenha receio em 

apresentar essa temática a ela, como pode ser visto na fala do professor 5. 

É importante, mas um pouco difícil, porque eles são novinhos, tem entre nove 

e dez anos, então fica difícil para tratar desse assunto (Professor 5). 

Por conta da idade e da crença que a criança é frágil e não sabe lidar com a 

dor, os adultos, algumas vezes, parecem querer poupar e afastar as crianças do 

sofrimento da perda. Consequentemente, temem falar sobre a morte para elas como 

um processo integrado a vida, o que pode implicar, futuramente, que ao passar por 

uma perda ela não se sentirá livre para falar ou demonstrar seus sentimentos, pois 

compreenderá como errado e proibido (MELO, 2007).       

3.2 A PRESENÇA DO DISCURSO RELIGIOSO  

A questão religiosa se mostrou presente em vários momentos da entrevista: 

quando relatavam casos de morte com parentes dos alunos; quando havia alguém da 

família doente e o professor sugeria uma oração; na forma de abordar a morte, em 

que os professores afirmaram fazer essa abordagem durante as reflexões da aula de 

religião. O professor 2 relatou que uma pessoa próxima aos seus alunos havia falecido 

há poucas semanas antes da entrevista, os alunos ficaram muito abalados e ele 

dedicou um tempo da aula para conversar.   

...chegaram muito tristes e abalados na sala, aí eu tive que falar sobre 

isso, falei de Deus, a questão de que Deus nos criou e de uma forma 

ele nos quer depois, falei isso para que eles se confortassem, falei 

para eles que entregassem sua vida nas mãos de Deus e a dos 

familiares deles. (Professor 2). 

Na tentativa de consolar os alunos o professor usa os aspectos religiosos para 

falar sobre o assunto, como uma forma de apoio e segurança. Isso pode ser 



 

 

observado também na fala seguinte, na qual a oração está presente quando há 

alguém doente ou casos de morte na família. 

 ...quando tem alguém doente a gente ora por eles também e quando 

acontece a morte eles chegam e nos contam, as vezes faltam, mas quando voltam 

sempre comentam com a gente. (Professor 4).  

Na fala desse professor, também é possível identificar que há uma procura 

dos alunos para falarem sobre seus problemas pessoais, e como Santos (2013) 

sugere, é uma oportunidade para o professor identificar o problema intervir e ajudá-lo. 

A relação entre morte e religião se fez presente em outros relatos dos 

professores. 

Eu dou aula de religião também e já falei sobre a morte de Jesus, mas não 

alonguei sobre isso em nenhum outro momento não. (Professor 6). 

Engraçado que semana passada a gente tava refletindo sobre isso, sobre a 

vida e a morte em um provérbio que encontramos na bíblia, aí conversamos (Professor 

8). 

Outro aspecto dessa relação é a dificuldade de definir e falar diretamente 

sobre a morte, pois a experiência que temos com ela não é direta e sim indireta, 

através da morte do outro. Pensar sobre isso, por vezes, nos faz procurar vida após 

essa morte. Com essas incertezas há ansiedade, angústia e a religião é vista como a 

segurança para as respostas sobre a finitude humana (SCHRAMM, 2002). Trabalhar 

essa abordagem sob essa única perspectiva foi uma das dificuldades que os próprios 

professores citaram.  

3.3 AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA ABORDAGEM  

Os professores relataram que sentem insegurança em relação aos pais, ficam 

com medo diante de contradizer o que os pais ensinam em casa.  

... a gente tem uma opinião, independente de ser professora ou não, temos a 

nossa crença e principalmente aqui por ser uma escola católica é bem complicado, 

porque vai de cada família e a gente tem que respeitar (Professor 6). 

...sinto mais dificuldade com os pais das crianças do que com as próprias 

crianças, porque quando a gente aborda outros temas pertinentes, que são um pouco 

mais profundos, quando mexe com mais informações e explicações, a gente percebe 

que o próprio pai teme... (Professor 7). 

O professor 7 relatou que quando a escola decide trabalhar temas pertinentes 

que levam a uma maior reflexão, os pais ficam preocupados e muitas vezes chegam 



 

 

a questionar os professores se a criança tem mesmo idade para ouvir sobre 

determinados assuntos. Vemos então, que há uma certa resistência por parte dos 

pais.  

...eles acham aquilo um absurdo, e já eu acho um absurdo a criança saber 

aquilo de forma súbita, e sem ter nenhum preparo. Então é muito melhor que ele saiba 

que aquilo existe, que aquilo é possível, do que ele receber de forma súbita (Professor 

7). 

Por conta das diferentes formas de interpretar a morte para as religiões e da 

resistência da família na abordagem de temas que ainda são vistos como tabus na 

sociedade, os professores sentem dificuldades em conversar sobre a morte com os 

alunos.  Com isso, vemos que algumas vezes, a família aparece como parte geradora 

de insegurança em relação a como fazer essa abordagem com as crianças. Uma das 

possíveis soluções desse problema seria escutar o que os alunos tem a dizer em 

rodas de conversas onde eles relatassem suas experiências, o assunto poderia ser 

incluído nas disciplinas curriculares como ciências e principalmente através da 

literatura (PAIVA, 2011). 

3.4 A ABORDAGEM DA MORTE NA ESCOLA 

As crianças levam a escola, suas vivências e experiências diárias, inclusive 

quando acontece casos de morte no seu meio familiar. Os professores entrevistados, 

relatam que são principalmente nesses momentos em que eles abordam o tema da 

morte, mas evitam falar diretamente. 

Às vezes quando acontece com parentes, com amigos de alguns alunos a 

gente fala e eu procuro falar assim, que a morte embora a gente não queira que 

aconteça, ela vem a qualquer momento na nossa vida (Professor 2)            

...muitas vezes quando acontece alguma morte inesperada a gente fala sobre 

isso (Professor 3)                                                                      

Os momentos que tiro pra falar sobre isso é quando acontece alguma morte, 

aí explico que é um processo natural (Professor 4)                         

Quando acontece de um aluno perder alguém, claro que nós nos reunimos, 

conversamos, para combinar uma melhor forma de abordar (Professor 7) 

Os professores afirmam que os momentos para abordar o tema acontecem 

quando ocorrem casos de morte com pessoas próximas aos alunos, mas não há nas 

escolas nenhum projeto direcionado que os auxiliem nessa abordagem e que não são 

retirados momentos específicos para falar diretamente sobre o assunto. 



 

 

Não, outros momentos não, só quando acontece algum caso a gente conversa 

com os alunos, mas não tem nenhum momento específico para se trabalhar esse tema 

não (Professor 2).                                                                             

 Esse tema exatamente não, nunca vi nenhuma escola querer falar sobre 

isso e tirar um tempo só para trabalhar isso (Professor 3)   

...não foi nada muito profundo, só mesmo algo superficial, não abordamos 

diretamente da morte. Não falamos sobre isso com constância, mas já aconteceu 

momentos assim (Professor 7). 

 ...não temos nenhum momento nem projeto para abordar só a questão 

da morte, mas as vezes ela é incluída em algum texto, alguma produção, mas projeto 

direcionado a morte não temos (Professor 8) 

Após relatarem que não havia momentos específicos para a abordagem, os 

professores foram questionados sobre qual a visão que eles tinham diante dessa 

situação. Relataram que acreditam ser importante retirar tempo para fazer uma 

abordagem direta, já que assim como o nascimento a morte também faz parte do ciclo 

vital. 

 O tema da morte em si nunca foi abordado aqui nessa escola, mas é 

algo muito importante e que precisa ser pensado (Professor 1)                                                                           

  Eu acredito que seja muito importante, pois não é uma obrigação só dos 

pais falar sobre isso. A escola tem que ser livre para tratar diversos tipos de assuntos, 

inclusive este (Professor 3)                                              

 Nós temos um momento de estudo coletivo, com todos os professores, 

e realmente esse tema nunca foi abordado nesses momentos, mas é algo interessante 

para a gente fazer (Professor 4) 

Todos os professores afirmaram que nas escolas não haviam momentos 

específicos para se tratar desse tema e nem projetos que os dessem suporte e isso 

segundo Paiva (2011) se dá pela visão de que o meio educacional não é local para se 

falar sobre a morte.  

Em decorrência da entrevista, o professor 4 e 8 agradeceram pela pesquisa e 

afirmaram que através dela puderam refletir melhor sobre o assunto e reconhecer sua 

importância, o professor 4 falou que levaria o tema para o planejamento geral da 

escola. 

 

 



 

 

4 CONCLUSÃO  

A escola é um local, no qual passamos boa parte de nosso tempo, os 

aprendizados e experiências adquiridos lá nos seguem no decorrer de nossas vidas. 

Como um lugar tão influente, deve ser considerado a abordagem de temas vistos 

como tabus e que normalmente a sociedade se nega a esclarecer. Portando, a morte 

como um assunto não comumente trabalhado no nosso meio social deve ser 

considerado dentro da escola. Essa pesquisa buscou compreender como os 

professores abordam essa temática com as crianças.  

A partir dos relatos dos professores foi possível identificar que há uma 

abordagem, mas de forma indireta, na qual o professor não conta com apoio da sua 

formação e da gestão escolar. O tempo em sala de aula e suas vivências pessoais 

são o suporte que eles usam para abordar o tema. Notou-se que a abordagem da 

morte na escola não segue uma teoria pronta, pois há diferentes respostas sobre a 

morte e as mesmas não são absolutas. Para se falar sobre esse assunto não é preciso 

ter respostas prontas e sim ouvir e saber mediar o que as crianças tem a dizer.  

Conclui-se, que para que seja possível uma reflexão e educação para morte 

é necessário que haja mudanças na visão cultural que temos da morte, que ela passe 

a ser vista como parte integrada da vida. Para que essa abordagem aconteça os 

professores precisam de apoio, é necessário que sejam incluídas na grade curricular 

da graduação material teórico que os ajudem a falar sobre o tema, que na escola 

tenha profissionais como psicólogos educacionais que venham a colaborar com o 

professor e que existam projetos no meio educacional que incentivem a abordagem 

dessa temática. Com esse estudo foi possível levar os professores entrevistados a 

uma reflexão sobre essa abordagem, ele colaborará também com outros profissionais 

da área da educação que se interessem em fazer intervenções abordando esse tema.  
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